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Yayasan Pengembangan Hak Asasi Manusia secara 
resmi terdaftar pada Kementrian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 
Maret 2010 (KepMenkumham RI Nomor: AHU.1173.
AH.01.04.Tahun.2010). Yayasan ini merupakan 
yayasan non profit di tingkat kawasan ASEAN yang 
didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
Indonesia. HRRC didirikan dan bersifat independen 
agar dapat mengimplementasikan agenda penelitian, 
pelatihan dan pendidikannya. HRRC saat ini berlokasi 
di Universitas Indonesia, namun memiliki struktur yang 
otonom dan pendanaan yang independen agar dapat 
menjamin independensi dan fokus regionalnya. HRRC 
merupakan suatu institusi regional yang dalam kegiatanya 
akan melibatkan individu-individu yang paling memenuhi 
syarat dari seluruh kawasan ASEAN. 

Yayasan Pengembangan Hak Asasi Manusia (HRRC) 
dirancang untuk mendukung tugas dan pekerjaan dari 
badan-badan HAM ASEAN, dengan menyediakan 
forum independen bagi pakar-pakar regional untuk 
terlibat dalam penelitian dan pembangunan kapasitas, 
serta pelatihan dan pengajaran terkait dengan isu-
isu HAM di ASEAN. Tujuan utama dari HRRC adalah 
mengembangkan jejaring pakar HAM di tingkat kawasan 
ASEAN agar dapat mempromosikan pemahaman HAM 
yang lebih baik di kawasan ini. 

HRRC dipimpin oleh Marzuki Darusman selaku Ketua 
Pengurus/Direktur Eksekutif dan dikelola oleh sejumlah 
staf inti yang berpengalaman menangani proyek-proyek 
regional dalam hal pelatihan, penelitian dan pendidikan 
HAM. Kegiatan-kegiatan HRRC akan difokuskan ke 
dalam tiga bidang sebagai berikut: (i) penelitian, analisa 
dan presentasi/pengumpulan data; (ii) pelatihan dan 
pembangunan kapasitas; dan (iii) pemberian dukungan 
untuk program-program pendidikan di tingkat universitas 
di kawasan Asia Tenggara.

HRRC merangkul jejaring institusi-institusi yang menjadi 
Mitra dan Afiliasinya, dimana institusi-institusi ini mewakili 
kekayaan komunitas penelitian akademik di kawasan 
ASEAN. Mitra HRRC saat ini adalah Universitas Indonesia, 
University of the Philippines, Universiti Malaya (Malaysia), 
Sekolah Hukum National University of Singapore, Sekolah 
Hukum Singapore Management University, dan Universitas 
Paññãsãstra Kamboja. Universitas Islam Indonesia, yang 
memiliki perhatian besar terhadap pendidikan hak asasi 
manusia, merupakan institusi pertama yang terafiliasi 
dengan HRRC.

Melalui kolaborasi bersama dengan institusi universitas 
yang menjadi mitra dan afiliasinya di seluruh wilayah 
ASEAN, diharapkan agar proyek-proyek penelitian, 
pelatihan dan pembangunan kapasitas HRRC akan 
memberikan kontribusi bagi pengembangan hak asasi 
manusia di kawasan ini. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang HRRC:

Human Rights Resource Centre
Universitas Indonesia
Kampus Depok
(Guest House)
Depok 16424
Indonesia
Telepon/Fax: (+62-21) 7866720
E-mail: info@hrrca.org
Situs web: www.hrrca.org

Yayasan Pengembangan 
Hak Asasi Manusia
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Kata Pengantar

Puji dan syukur kami sampaikan atas diterbitkannya hasil 
penelitian Yayasan Pengembangan Hak Asasi Manusia 
(HRRC) yang pertama berupa Studi Data Awal (Baseline 
Study) tentang Negara Hukum (Rule of Law) untuk Hak Asasi 
Manusia di kawasan ASEAN. Mengingat pentingnya 
Rule of Law dalam Piagam ASEAN, saya percaya bahwa 
penelitian ini memberikan kontribusi penting menuju Visi 
ASEAN 2020 yang bertujuan mencapai “keutamaan 
atas keadilan sosial dan negara hukum.” 

HRRC sebagai sebuah organisasi non profit yang baru 
didirikan  dan didedikasikan untuk memajukan penelitian 
HAM di kawasan ASEAN, melaksanakan Studi Data Awal 
tentang Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan 
ASEAN dengan tujuan untuk membuat inventarisasi dari 
implementasi negara hukum di setiap Negara anggota 
ASEAN, termasuk tentang bagaimana setiap Negara 
memahami dan mengartikan konsep ‘rule of law’ serta 
keterkaitan antara rule of law dengan ‘tata pemerintahan 
yang baik’ dan ‘hak asasi manusia. Penelitian ini juga 
berusaha memahami bagaimana Negara menafsirkan 
konsep rule of law di dalam badan-badan yudikatif, 
legislatif dan eksekutifnya. 

Studi ini melibatkan sejumlah data-data sekunder termasuk 
opini para ahli dan pendapat umum, serta informasi 
dari pihak kepolisian, badan peradilan, kejaksaan dan 
lembaga-lembaga lainnya, laporan dari organisasi-
organisasi Non Pemerintah, dan peraturan perundang-
undangan. Sumber-sumber ini menghasilkan analisa 
akademis tentang keseluruhan penerapan rule of law, 
yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 
lebih baik tentang praktik-praktik rule of law di ASEAN. 
Studi ini juga diharapkan menjadi dasar untuk studi-studi 

Marzuki Darusman 
Direktur Eksekutif

lanjutan yang akan menghasilkan rekomendasi untuk 
evaluasi yang efektif, penelitian empiris dan langkah-
langkah yang lebih efektif untuk menerapkan komitmen 
seperti yang tercantum dalam Piagam ASEAN.

HRRC ingin menyampaikan terima kasihnya kepada 
semua peneliti dari Negara Anggota ASEAN atas 
komitmen, dedikasi dan kerja keras mereka dalam 
menyelesaikan laporan ini. HRRC juga berterima 
kasih kepada semua lembaga-lembaga yang telah 
berkontribusi dalam pelaksanaan studi ini yaitu: United 
States Agency for International Development (USAID), 
Canada International Development Agency (CIDA), 
Kedutaan Inggris, Kedutaan Swiss di Indonesia, The Asia 
Foundation, MacArthur Foundation, War Crimes Studies 
Center dan Marccus Partners. 

Jakarta, Mei 2011

Marzuki Darusman

Direktur Eksekutif
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A. Merancang Studi Rule of Law HRRC 

a. Pendahuluan & Metodologi 

1. Meskipun memiliki nilai simbolis yang besar, negara 
hukum (rule of law) hanya sekuat sejauh yang dipahami 
dan diperbolehkan untuk bertumbuh.  Studi data 
awal ini mencoba untuk menjelaskan pemahaman, 
interpretasi dan pelaksanaan negara-negara anggota 
ASEAN atas rule of law sebagai sebuah prinsip tata 
pemerintahan yang baik dalam kaitannya dengan 
penguatan penghormatan dan perlindungan hak 
asasi manusia. 

2. Studi kami terutama didasarkan pada temuan-
temuan spesifik per negara dari tim peneliti ahli dan 
koordinator peneliti kami. Mengingat hal ini adalah 
tahap awal dari studi data awal, kami bersandar 
terutama pada tinjauan sumber-sumber sekunder 
yang ada - seperti data administrasi, putusan-putusan 
pengadilan, peraturan perundang-undangan, 
peraturan, pernyataan resmi pemerintah, dan 
laporan-laporan pihak ketiga - dan menyisakan studi-
studi empiris yang mendalam untuk tahap selanjutnya. 

3. Studi ini menggunakan dua kaidah analisa utama 
dalam mencapai kesimpulannya.  Kaidah pertama 
terfokus pada sejauh mana negara-negara anggota 
ASEAN telah berhasil dalam melaksanakan rule of 
law sebagaimana ditafsirkan oleh berbagai cabang 
pemerintahan mereka.  Hal ini mengkaji apa yang 
negara-negara ASEAN katakan dan lakukan terkait 
dengan rule of law, yaitu dalam keadaan bagaimana 
mereka menerapkan konsep ini, bagaimana mereka 
menafsirkannya dan apakah mereka mencoba 
memberlakukannya di dalam praktik.  Laporan-
laporan negara kami mempertimbangkan beberapa 
hal, misalnya, jika negara yang dimaksud adalah 
Negara Pihak pada instrumen-instrumen pokok hak 
asasi manusia, dan, jika demikian, bagaimana 
kewajiban-kewajiban perjanjian ini telah diterima 
oleh eksekutif, dimasukkan ke dalam hukum domestik 
oleh badan legislatif, dan ditegakkan oleh  badan 
yudikatif. 

4. Kaidah analisa lainnya menggunakan indikator-
indikator yang telah diterima secara luas yang 
mengidentifikasi unsur-unsur rule of law yang formal 

dan substantif - seperti apakah para pejabat 
pemerintah bertanggung jawab secara hukum, dan 
apakah lembaga-lembaga hukum melindungi hak-
hak dasar mengenai proses hukum yang adil dan 
memperbolehkan orang awam untuk mengakses 
peradilan yang adil dan tidak memihak. Unsur formal 
mensyaratkan undang-undang untuk bersifat umum 
dalam lingkupnya, prospektif dalam penerapannya, 
jelas dalam perancangannya, dan pasti dalam 
penerapannya.ii

5. Karena hukum lebih dari sekedar kitab hukum di atas 
kertas, para peneliti kami telah berusaha, sejauh 
memungkinkan, untuk juga mengedepankan hasil-
hasil substantif dari pelaksanaan hukum yang ada, 
yakni sejauh mana indikator-indikator ini cukup 
dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keadilan, dan 
apakah mereka menetapkan pembatasan yang 
berarti dan dapat ditegakkan terhadap pemerintah 
dengan mempertimbangkan hak-hak individu. 

6. Pada dasarnya, studi data awal ini bertujuan untuk 
memberikan dasar konseptual yang berkenaan 
dengan rule of law dalam konteks hak asasi manusia 
di ASEAN. Studi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi 
sebuah potret empiris yang menyeluruh dari konsep 
rule of law di kawasan ASEAN, ataupun sebagai satu-
satunya ringkasan kartu penilaian yang ‘menetapkan 
peringkat’ kinerja penerapan rule of law dari negara-
negara anggota ASEAN.  Sebaliknya, studi ini 
adalah suatu sketsa awal: titik acuan untuk studi-studi 
empiris lebih lanjut, program-program rule of law, 
dan badan-badan regional hak asasi manusia serta 
pemangku kepentingan lainnya yang mencoba untuk 
meningkatkan rule of law dan penghormatan atas hak 
asasi manusia sesuai dengan Piagam ASEAN. 

7. Studi ini memberikan ikhtisar pendekatan-pendekatan 
untuk mengukur rule of law; menggambarkan prinsip-
prinsip utama rule of law dan indikator-indikator yang 
digunakan; survei-survei temuan awal dari masing-
masing negara anggota ASEAN; dan pembahasan 
mengenai tantangan-tantangan dan pelajaran-
pelajaran yang dipetik melalui proses.  Studi ini 
menyimpulkan dengan mengajukan rekomendasi-
rekomendasi untuk studi, analisa, dan pembangunan 
kapasitas lebih lanjut. 



SINTESIS | Mahdev Mohan

b. Tinjauan tentang Rule of law di ASEAN 

1. Sebelum kami menyajikan ringkasan analitik dari 
temuan-temuan kami, kami akan mengedepankan 
ortodoksi rule of law sebagai “menjadi sadar akan 
elemen-elemen dasar dari perdebatan definisi 
yang kaya seputar rule of law harus meningkatkan 
praktik penguatannya”.iii  Kami kemudian akan 
mempertimbangkan keberangkatan ASEAN dari 
ortodoksi ini dengan pengesahan Piagam ASEAN 
dan perkembangan-perkembangan terbaru lainnya. 

2. Negara-negara dan para pembuat kebijakan 
pembangunan cenderung menggunakan pendekatan 
positivis untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi 
telah secara tradisional mmendorong konsep rule 
of law yang ‘tipis’, yang menekankan aspek-aspek 
formal atau instrumental dari setiap sistem hukum, 
terlepas dari hak-hak dasar.iv Menurut Joseph Raz: 

“’Rule of law’ secara harfiah berarti seperti apa yang 
tertulis: rule of law”.v 

3. Tetapi konsep rule of law yang benar-benar formal dan 
instrumental bisa gagal dalam praktiknya. Sebagaimana 
telah disampaikan oleh Gordon Barron secara persuasif, 
dengan meneruskan “kepentingan-kepentingan di dalam 
memajukan versi formal dan teknokratik dari rule of law 
sedapat mungkin”,vi Bank Dunia telah menghambat 
upaya-upayanya sendiri untuk menghasilkan reformasi 
rule of law yang berkelanjutan di negara-negara 
berkembang: 

“[K]ebutuhan untuk fokus pada lembaga-lembaga 
hukum ekonomi yang sejati perlu menetapkan 
pandangan yang sangat terbatas mengenai 
sistem hukum dan [rule of law] terhadap Bank, 
dan benar-benar membatasi kemampuannya untuk 
“membangun” [rule of law]”.vii 

4. Pada bentuknya yang paling tipis, rule of law dapat 
dirampas dari pusat mantranya - yaitu ketimbang 
memiliki kewenangan dan diskresi yang bebas, 
semua cabang pemerintahan tunduk pada hukum 
dan batas-batasnya.viii  Jika tidak, hal itu dapat 
menjadi kurang lebih sekedar stempel karet bagi 
kekuasaan eksekutif. Pada tahun 1995, Jaksa Agung 

Singapura pada saat itu menyatakan bahwa konsep 
rule of law “tidak boleh secara substansial berbeda 
dari yang dipahami dan diterima oleh Pemerintah 
saat itu”, dan konsisten dengan “syarat-syarat yang 
diperlukan” untuk memungkinkan Pemerintah untuk 
“ada dan berkembang”.ix Kendati diabadikan dalam 
Magna Carta Malaysia, yakni Rukunegara, rule of 
law ternyata belum ditafsirkan sebagai “sesuatu yang 
secara khusus terkait dengan checks and balances 
yang diperlukan dalam pengertian populer di bawah 
sistem demokrasi”, tetapi sebaliknya telah “dinyatakan 
tidak lebih sebagai pernyataan bahwa aturan-aturan 
dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus 
diikuti”.x 

5. Mengambil langkah lebih lanjut, konsep rule of 
law yang ‘tipis’ dapat beralih pada rule by law, 
yang berakibat pada semua tindakan negara tidak 
dapat dipertanyakan. Di Indonesia, rule of law, atau 
“Negara Hukum”, secara konstitusional diabadikan 
dan memiliki akar Eropa.  Tetapi sebelum gerakan 
demokrasi pada tahun 1990-an, yang biasanya 
dikenal sebagai Reformasi, prinsip ini ditafsirkan 
secara sempit oleh berbagai unsur pemerintahan 
dengan tujuan untuk melegitimasi dan memberi 
kekebalan kepada kekuasaan eksekutif.xi   Sebagai 
contoh, pemerintah Orde Baru Soeharto pada akhir 
tahun 1960-an, sering mengklaim bahwa Indonesia 
“diatur oleh hukum”, meskipun hukum dibuat oleh 
dan hanya untuk elit yang berkuasa semata, dan 
ditegakkan tanpa ampun.xii

6. Dengan hanya menerima hal-hal yang penting agar 
rule of law dapat berfungsi, konsep yang ‘tipis’ 
beresiko mengabaikan kebencian moral atau substansi 
hukum secara keseluruhan, yang dalam kata-kata 
Thom Ringer dinyatakan sebagai “apa yang sejak 
awal membuat rule of law sebagai suatu idealisme 
yang menarik, seperti misalnya persamaan di depan 
hukum dan perlakuan yang sama untuk kasus-kasus 
yang sama”.xiii  Terlebih dari itu, menceraikan hukum 
dari semangat moral normatif yang menjiwainya 
tidak serta-merta menjamin bahwa tujuan-tujuan dari 
konsep yang ‘tipis’, seperti efisiensi, keadilan atau 
kepastian hukum, akan menang.  Sebagai contoh, 
meskipun Kamboja, Laos dan Vietnam menganut 
konsep instrumentalis rule of law yang tipis di tahun 
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1990-an, partai-partai (komunis) yang berkuasa di 
negara-negara ini berada di atas hukum, dan dengan 
demikian merendahkan hukum tersebut. 

7. Sebagaimana Ronald Bruce St John berpendapat: 

“Akibatnya, pemerintah-pemerintah Kamboja, Laos 
dan Vietnam, dalam dua dekade setelah tahun 1975, 
menghadapi kendala-kendala yang luar biasa dalam 
memberlakukan rule of law karena penerapannya 
melibatkan pertentangan dasar antara penghormatan 
terhadap otoritas dan tradisi serta kerangka hukum 
yang dianggap oleh banyak ekonom dan  sarjana 
lainnya penting bagi ekonomi pasar”.xiv

8. Dihadapkan dengan kekurangan-kekurangan dari 
konsep rule of law yang ‘tipis’, para pakar lainnya 
lalu mengusulkan sebuah konsep yang ‘tebal’, yang 
mencakup antara lain norma-norma dan standar-
standar hak asasi manusia yang fundamental.xv

9. Di antara negara-negara ASEAN, Thailand dan 
Filipina telah secara historis menerapkan definisi yang 
relatif lebih tebal tentang rule of law, yang mencakup 
cita-cita substantif seperti hak asasi manusia dan tata 
pemerintahan yang baik.  Thailand telah berusaha 
untuk “membawa hukum mengikuti perkembangan 
situasi sosial ekonomi saat ini dan perlindungan atas 
hak-hak individu sesuai dengan rule of law.”xvi Konstitusi 
Filipina tahun 1987, yang memberikan perlindungan 
terhadap proses hukum dan kebebasan,  dibentuk 
oleh pelajaran dari pengalaman negara atas 
hukum keadaan darurat perang.  Namun demikian, 
sebagaimana diungkapkan dalam studi kami, 
jaminan-jaminan formal terhadap hak asasi manusia 
melalui rule of law tidak selalu memberikan pengaruh 
dalam praktiknya. 

10. Konsep rule of law yang ‘tebal’ juga memiliki 
kekurangannya jika melampaui batas.  Pada titiknya 
yang paling ‘tebal’, rule of law dapat berakhir 
hanya mencakup sebuah daftar kualitas-kualitas yang 
aspiratif mulai dari demokrasi sosial egaliter sampai 
pada kesetaraan gender; dari sistem pemilihan yang 
kuat ke kesejahteraan sosial.xvii

11. Pendekatan yang abstrak semacam itu dapat 
mendorong ketidakpastian dalam hal seperti apa 
sebenarnya rule of law, karena jika rule of law adalah 
segalanya, apakah hal itu masih memiliki makna 
apapun?xviii Seperti yang dikemukakan oleh Brian 
Tamanaha: 

“Rule of law tidak bisa mengenai segala sesuatu 
yang baik yang diinginkan oleh rakyat dari 
pemerintahnya.  Godaan terus-menerus untuk 
memahami rule of law demikian adalah bukti 
kekuasaan simbolis dari rule of law, tetapi hal ini 
seharusnya tidak perlu dituruti”.xix 

12. Lebih lanjut, jika rule of law dipahami dengan konsep-
konsep terbuka seperti ‘masyarakat yang adil’, konsep 
rule of law yang ‘tebal’ dapat memberi keuntungan 
bagi mereka yang secara sepihak menyatakan 
bahwa metode-metode yang mereka gunakan adil. 

13. Rule of law kemudian dapat digunakan sebagai 
sebuah pedang oleh para pembuat kebijakan asing 
dan donor yang mencoba untuk mengekspor teori-
teori dan kebijakan-kebijakan etnosentris, terlepas 
dari apakah teori-teori dan kebijakan-kebijakan 
ini dapat diterima oleh masyarakat di negara 
berkembang.  Sejak pemerintahannya berada di 
bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 
tahun 1992-93, Kamboja telah menerima miliaran 
dolar dalam bentuk bantuan asing untuk mereformasi 
lembaga-lembaga peradilan utama.  Tetapi bantuan 
dana tidak selalu berarti adanya hasil-hasil positif 
yang abadi karena tidak adanya penilaian empiris 
terhadap konstituen domestik.xx  Sebaliknya, dewan-
dewan komune yang menyediakan layanan mediasi 
konflik lokal di tingkat desa dan tingkat komunal telah 
dianggap oleh Kamboja sebagai mekanisme yang 
“lebih mudah, lebih murah dan lebih efektif ketimbang 
di tingkat-tingkat yang lebih tinggi”.xxi 

14. Sebaliknya, rule of law juga dapat digunakan sebagai 
sebuah perisai oleh negara-negara berkembang yang 
ingin mengurangi atau meniadakan pentingnya hak-
hak asasi individu, dan dengan mudah memberikan 
legitimasi kepada ajaran-ajaran komunitarian 
gadungan. Dipelopori oleh Indonesia, Malaysia 
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dan Singapura, Deklarasi Bangkok tahun 1993 
mengemukakan bahwa “nilai-nilai Asia” yang dimiliki 
oleh kawasan itu bertentangan dengan nilai-nilai 
Barat yang didasarkan pada hak-hak individu. Akan 
tetapi, seperti dijelaskan oleh Vitit Muntarbhorn, 
pemahaman-pemahaman Asia mengenai rule of law 
bisa sama membingungkannya seperti pemahaman-
pemahaman Barat: 

“[K]endati rule of law mendapat tempat yang penting 
dalam ranah pemikiran akademik, istilah ini sedikit 
banyak akrab di telinga, dalam arti bahwa apabila 
digunakan orang dianggap mengetahui apa artinya 
– tetapi sebenarnya mereka tidak tahu; rule of law 
juga tidak dijelaskan secara memadai kepada orang-
orang. Istilah Thailand untuk rule of law adalah “Luck 
Nititham”, menyiratkan ajaran hukum yang didasarkan 
pada rasa keadilan dan kebajikan – ini bukanlah  
gagasan yang mudah untuk dipahami dalam arti 
yang konkrit.  Dengan demikian ada semacam 
pengkultusan istilah yang dianggap sebagai penjaga 
masyarakat, ketika pada kenyataannya istilah tersebut 
tenggelam dalam ketidakpahaman populer ketimbang 
pemahaman. Pengkultusan ini melemahkan dampak 
dari gagasan rule of law, karena jarak antara 
rakyat dan gagasan itu sendiri seringkali ekstrem - 
dan jarak tersebut berakibat pada apa yang dapat 
digambarkan sebagai rule of lore”.xxii 

15. Tentu saja, kami tidak menyarankan bahwa 
standar-standar internasional untuk rule of law 
harus ditinggalkan atau bahwa pemerintah tidak 
harus menetapkan batas-batas yang sah pada 
penerapan rule of law sesuai dengan pandangan 
sosial budaya yang berlaku.  Maksud kami adalah 
bahwa memberikan muatan politik pada rule of 
law tidak membantu, baik ketika orang-orang politik 
mengatakan akan memajukan diskursus-diskursus Asia 
ataupun Barat. 

16. Akhirnya, ada risiko bahwa konsep rule of law yang 
‘tebal’, yang membebankan hukum dengan tanggung 
jawab untuk memberikan keadilan sosial atau 
distributif, memberikan kekuasaan yang terlalu besar 
di tangan hakim yang tidak terpilih untuk menentukan 
tujuan-tujuan masyarakat. Para ahli seperti Jeremy 

Waldron khawatir bahwa konsep semacam itu dapat 
memotong nilai-nilai demokrasi dan menggantikan 
peran legislatif.xxiii 

17. Dalam analisa akhir, tampak bagi kami bahwa 
baik konsep rule of law yang ‘tipis’ atau ‘tebal’, 
tidak ada yang lebih baik.  Keduanya memiliki 
kekuatan dan kelemahan.  Survei kami mengenai 
literatur yang relevan dan penerimaan atas rule 
of law jaman sekarang di negara-negara ASEAN 
menunjukkan bahwa definisi rule of law tidak boleh 
terlalu dihambat oleh pemerintah ataupun menjadi 
“medan pertempuran kekuasaan” untuk sengketa-
sengketa tentang isu-isu sosial atau politik yang lebih 
luas, dan  dalam prosesnya mengosongkan konsep 
pemaknaan yang khas.xxiv  Untuk memiliki makna di 
ASEAN, rule of law tidak dapat menjadi sebuah 
gagasan yang abstrak.  Rule of law harus secara 
independen dibingkai, memiliki tolak ukur yang 
praktis untuk penilaian, dan dianalisa dalam konteks 
implementasi dunia nyata. Studi kami bertujuan untuk 
mulai melakukan hal ini. 

c. Rule of Law di ASEAN:  
Dari ‘Konsep-kosep yang Bersaing’ Menuju 
Sebuah Kerangka Konseptual Umum 

1. Secara tradisional, rule of law tidak dipandang 
sebagai konsep pemersatu di antara negara-
negara ASEAN, tetapi sebagai konsep yang cair 
atau “protean”.xxv Pada tahun 2004, dalam sebuah 
risalah yang berkembang tentang diskursus-diskursus 
Asia mengenai rule of law, para sarjana mencirikan 
negara-negara ASEAN sebagai perlambangan 
“konsep-konsep rule of law yang bersaing”.xxvi 

2. Selain negara-negara komunis Vietnam dan Laos, 
negara-negara ASEAN diklasifikasikan oleh para 
sarjana ke dalam dua kategori – negara-negara 
yang otoriter, kurang-otoriter atau dengan demokrasi 
terbatas (Myanmar, Malaysia, Singapura dan 
Brunei); dan negara-negara yang menampilkan 
konstitusionalisme dan keadilan transisi (Kamboja, 
Filipina, Thailand dan Indonesia).  Kedua kategori 
tersebut dibandingkan dan dikontraskan dengan 
demokrasi-demokrasi yang matang di bagian lain di 
dunia, terutama di Barat.xxvii 
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3. Mengandalkan skema ini, editor risalah dan penulis 
utama, Randall Peerenboom, menyimpulkan bahwa 
sementara sistem-sistem hukum di wilayah ini umumnya 
sesuai dengan konsep rule of law yang ‘tipis’ yang 
“menetapkan nilai-nilai universal pada tingkat tertentu”, 
“namun demikian, universalisme hancur ketika hal 
tersebut bersaing dengan konsep-konsep ‘tebal’”.xxviii 

Profesor Peerennboom menambahkan bahwa 
“banyak perdebatan hukum dan politik saat ini telah 
terjadi tanpa secara eksplisit menaikkan bendera rule 
of law, meskipun persaingan konsep-konsep rule of 
law yang ‘tebal’ terletak tepat di bawah permukaan, 
menunggu artikulasi yang lebih sistematis”.xxix

4. Waktu telah berubah. Untuk meminjam dan menyusun 
kembali kata-kata Profesor Peerenboom, studi kami 
menunjukkan bahwa ASEAN telah mengibarkan 
“bendera rule of law”, dan bahwa waktu sudah matang 
untuk sebuah kerangka praktis yang diartikulasikan 
sehingga rule of law dapat secara sistematis dinilai 
dan ditingkatkan di kawasan tersebut.

5. Kendati tingkat penerapan rule of law di masing-
masing negara ASEAN bervariasi sesuai dengan 
konteks dan kapasitas khusus mereka, variasi-
variasi ini tidak mencerminkan ‘konsep-konsep yang 
bersaing’ meskipun mereka adalah catatan-catatan 
yang berbeda pada daftar normatif yang sama untuk 
rule of law di ASEAN. 

6. Dengan kata lain, studi kami menunjukkan bahwa 
perkembangan-perkembangan global dan regional 
terkini telah membantu mengkristalkan konsensus 
yang berkembang tetapi tegas tentang unsur-unsur 
dasar rule of law. Perkembangan-perkembangan ini 
termasuk penerimaan global yang luas untuk definisi 
PBB tentang rule of law yang menghubungkan konsep 
hak asasi manusia dan demokrasi; pencantuman rule 
of law (dan hubungan ini) dalam Piagam ASEAN; 
dan penegasan rule of law dan hak asasi manusia 
sebagai bagian dari langkah ASEAN untuk menjadi 
sebuah komunitas yang terpadu dan berbasis aturan 
dengan nilai-nilai bersama. 

7. Pada gilirannya, kami akan mempertimbangkan 
setiap perkembangan terkini ini.

d. Rule of law, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: 
Prinsip-prinsip yang Saling Terkait dan Menguatkan 

1. Pada tahun 2004, dalam upaya untuk memajukan 
keseragaman di dalam penggunaan dan pemahaman 
tentang rule of law, Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (“PBB”) pada saat itu, Kofi Annan, 
menawarkan definisi berikut:

[“Rule of law”] mengacu pada prinsip tata pemerintahan 
dimana semua orang,  institusi dan badan, publik dan 
swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung 
jawab kepada hukum yang diberlakukan secara 
umum, ditegakkan secara setara dan diputuskan 
secara independen, dan sejalan dengan norma-
norma dan standar-standar hak asasi manusia 
internasional.  Hal ini juga membutuhkan  langkah-
langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan 
hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan di 
dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, 
partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian 
hukum, penghindaran   kesewenang-wenangan dan 
transparansi prosedural dan hukum.xxx 

2. Definisi Annan telah dikembangkan lebih lanjut dalam 
Catatan Panduan terbaru dari Sekretaris Jenderal PBB 
tentang Pendekatan PBB pada Asistensi Rule of Law 
(“Catatan Panduan Sekjen PBB”): 

“Untuk sistem PBB, rule of law merupakan prinsip tata 
pemerintahan dimana semua orang,  institusi dan 
badan, baik publik maupun swasta, termasuk Negara 
itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang 
diberlakukan secara umum, ditegakkan secara setara 
dan diputuskan secara independen, dan sejalan 
dengan norma-norma dan standar-standar hak asasi 
manusia internasional.  Hal ini juga membutuhkan  
langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan 
hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan di 
dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, 
partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian 
hukum, penghindaran kesewenang-wenangan 
dan transparansi prosedural dan hukum.  Keadilan 
adalah cita-cita pertanggungjawaban dan keadilan 
dalam perlindungan dan pembelaan terhadap 
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kebenaran dan pencegahan dan hukuman atas 
kesalahan.  Administrasinya mencakup mekanisme-
mekanisme peradilan formal dan informal/adat/
tradisional” (penekanan melekat).xxxi 

3. Catatan Panduan Sekjen PBB juga menegaskan 
kembali hubungan antara demokrasi, rule of law dan 
hak asasi manusia,

“Semua hak asasi manusia, rule of law dan demokrasi 
saling terkait dan saling menguatkan dan mereka 
merupakan bagian dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
dasar PBB yang universal dan tak terpisahkan”.xxxii

4. Menegaskan definisi pendahulunya, Sekjen PBB 
Ban Ki-Moon baru-baru ini mengatakan bahwa 
penghormatan atas rule of law “berarti penghormatan 
atas hak asasi manusia dan toleransi terhadap 
perbedaan-perbedaan manusia”, menggarisbawahi 
fakta bahwa konsep tersebut harus dipahami secara 
sensitif dan inklusif, terutama karena perbedaan-
perbedaan manusia dapat “berhubungan dengan 
hal-hal yang begitu fundamental seperti perbedaan-
perbedaan budaya dan agama”.xxxiii 

5. Definisi Annan dan penegasannya selanjutnya (secara 
kolektif disebut “Definisi PBB”) sangat signifikan dalam 
beberapa hal. 

6. Pertama, sementara definisi PBB tentang rule of 
law tentunya tidak sempurna,xxxiv definisi tersebut 
dengan penuh pertimbangan menyajikan istilah 
tersebut sebagai kumpulan elemen-elemen dasar 
yang menginformasikan struktur, operasi, evaluasi 
dan reformasi lembaga-lembaga hukum terkait 
di seluruh dunia.  Bergerak dari dikotomi kembar 
rule of law yakni ‘tipis’ atau ‘tebal’, yang dirujuk 
oleh skema dimaksud dalam paragraf 27 di atas, 
definisi ini menjalin elemen-elemen formal dari rule 
of law, seperti persamaan, pertanggungjawaban, 
dan  penghindaran kesewenang-wenangan dengan 
norma-norma dan standar-standar substantif hak asasi 
manusia, sambil tetap mempertahankan konsep-
konsep yang lebih tradisional, seperti supremasi 
hukum. 

7. Kedua, Definisi PBB telah menikmati dukungan 
global yang luas dan telah menegaskan hubungan 
antara rule of law dan hak asasi manusia.  Pada 
KTT Dunia tahun 2005, 192 negara anggota PBB, 
termasuk negara-negara ASEAN, dengan suara 
bulat meletakkan komitmen mereka untuk “secara 
aktif melindungi dan memajukan semua hak asasi 
manusia, rule of law dan demokrasi”, mengakui 
bahwa “[prinsip-prinsip ini] saling terkait dan saling 
menguatkan  dan bahwa mereka termasuk dalam 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti PBB yang universal 
dan tak terpisahkan, dan menyerukan kepada semua 
bagian dari PBB untuk memajukan hak asasi manusia 
dan kebebasan-kebebasan fundamental sesuai 
dengan mandat mereka.”xxxv 

8. Ketiga, Definisi PBB melekat pada pengakuan 
bahwa rule of law memang “saling terkait dan 
saling menguatkan” vis-a-vis hak asasi manusia dan 
demokrasi, menggarisbawahi fakta bahwa prinsip-
prinsip penting ini harus dilihat secara bersama-sama, 
tidak terpisah, sebagaimana konsep rule of law murni 
yang ‘tipis’ mensyaratkan. Tidak hanya prinsip-prinsip 
ini disajikan sebagai suatu hal yang terkait dan 
selaras, namun juga saling menguatkan satu sama 
lain, dengan demikian menggarisbawahi pentingnya 
penggabungan mereka. 

9. Keempat, sebagaimana Brian Tamanaha mencatat, 
“pelembagaan legalitas formal, hak-hak individu, dan 
demokrasi sebagai sebuah paket” dari Definisi PBB 
merupakan keharusan yang paling utama dari rule of 
law - perlunya checks and balances. Presentasi rule of 
law yang dikemas semacam itu menyajikan konsep 
tersebut sebagai sesuatu yang dapat menahan 
kekuasaan eksekutif atau legislatif yang tidak sah 
guna melindungi hak-hak individu, serta kekuasaan 
kehakiman apabila pembuatan undang-undang 
secara demokratis terlalu dibungkam oleh putusan-
putusan pengadilan.xxxvi 

10. Kelima, Definisi PBB membedakan ‘rule of law’, yang 
dirujuk sebagai “prinsip tata pemerintahan” yang 
konkrit, dari gagasan yang terkait tetapi berbeda 
tentang ‘keadilan’, yang merujuk pada “cita-cita 
pertanggungjawaban dan keadilan”.  Dengan 
demikian hal tersebut menghindari perangkap 
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pendekatan ‘sebuah daftar’ yang dijelaskan di atas 
dimana rule of law diusulkan sebagai sebuah obat 
yang adil untuk “semua masalah di dunia”.xxxvii 

11. Akhirnya, Definisi PBB mengedepankan rule of 
law sebagai gabungan tolak ukur untuk tata 
pemerintahan, bukan sebuah konsep politik protean 
yang mengundang penggolongan-penggolongan 
tergantung pada sejauh mana gaya pemerintahan 
bersikap terhadap Barat, sebagaimana skema yang 
dimaksud dalam paragraf 27 di atas.  Memang, 
Definisi PBB menjauhkan diri dari penggolongan-
penggolongan yang berbenturan dengan perbedaan-
perbedaan, seperti budaya dan agama, karena 
penghormatan atas perbedaan-perbedaan ini adalah 
akibat wajar dari penghormatan terhadap hak asasi 
manusia.

e. Rule of Law, Hak Asasi Manusia & Demokrasi: 
Catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya 
dalam Piagam ASEAN

1. Definisi PBB bersifat instruktif karena telah menemukan 
jalannya untuk masuk ke dalam dokumen konstitusional 
ASEAN yang baru, Piagam ASEAN, yang telah 
diratifikasi oleh  10 negara anggota ASEAN. 

2. Secara historis, “ASEAN tidak pernah dikaitkan 
dengan hukum dan perjanjian-perjanjian  
internasional.  ASEAN selalu dianggap sebagai 
kelompok negara-negara berdaulat yang beroperasi 
atas dasar pemahaman ad hoc dan prosedur-
prosedur informal ketimbang atas dasar kerangka 
perjanjian yang mengikat yang dihasilkan melalui 
proses-proses formal”.xxxviii  Pada tahun 2001, 
dengan memperhatikan perkembangan perjanjian-
perjanjian ASEAN yang mengatur perdagangan 
dan investasi, mantan Sekjen ASEAN, Rodolfo 
Severino, memperkirakan pada tahun 2001 bahwa 
“rejim ekonomi yang berbasis aturan yang sedang 
berkembang ini akan secara bertahap mencakup 
wilayah-wilayah kerja sama ASEAN lainnya. Karena 
ASEAN lebih dari sebuah asosiasi ekonomi”.xxxix 

3. Kami berpandangan bahwa prediksi Severino telah 
terjadi. Dengan pengesahan Piagam ASEAN pada 
KTT ke-13 pada bulan November 2007, ASEAN 
bergerak ke arah menjadi pemerintahan tunggal 
dan telah menyatakan komitmennya yang tegas 
untuk antara lain meningkatkan rule of law dalam 
hal yang berkenaan dengan penggunaan dan 
definisi dari ekspresi ini oleh  PBB.  Piagam ASEAN 
telah memasukkan kepatuhan terhadap rule of law - 
dan hubungannya dengan hak asasi manusia dan 
demokrasi - sebagai tujuan dan prinsip utama ASEAN 
dimana semua negara anggota ASEAN telah berjanji 
untuk menegakkannya. 

4. Secara khusus, Mukadimah dari Piagam ASEAN 
menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN 
harus, antara lain, mematuhi: 

“Prinsip-prinsip demokrasi, rule of law dan tata 
pemerintahan yang baik, penghormatan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan dasar”.xl

5. Demikian pula, Pasal 1(7) Piagam menyatakan 
bahwa obyek dan tujuan dari ASEAN, antara lain:

“Untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan tata 
pemerintahan yang baik dan rule of law, serta untuk 
memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan dasar, dengan memperhatikan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara 
anggota ASEAN”.xli 

6. Secara signifikan, dalam kaitannya dengan Definisi 
rule of law PBB, Piagam ASEAN tidak memasukkan 
konsep tersebut dalam isolasi, tetapi menggunakan 
frase tersebut dalam hubungannya dengan “tata 
pemerintahan yang baik”. 

7. Piagam ASEAN dan komitmen formal terhadap rule 
of law adalah perkembangan yang luar biasa bagi 
asosiasi setingkat kawasan yang beranggotakan 
10 negara ini. Severino menjelaskan arti penting 
kontekstualisasi Piagam ASEAN terhadap rule of 
law yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai 
berikut: 
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“Untuk pertama kalinya, sebuah dokumen ASEAN 
mewujudkan norma-norma untuk perilaku domestik 
negara-negara terhadap rakyatnya - demokrasi, hak 
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, 
tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang 
konstitusional, rule of law, dan keadilan sosial”.xlii

f. Rule of Law, Hak Asasi Manusia & Demokrasi: 
Tiga Pilar Komunitas ASEAN dengan Nilai-nilai 
dan Norma-norma Bersama yang Berbasis Aturan 

1. Piagam ASEAN tidak lagi menjadi satu-satunya 
dokumen ASEAN yang menggabungkan kepatuhan 
terhadap rule of law dan pemerintahan yang baik 
dengan menghormati pemajuan dan perlindungan 
hak asasi manusia. Pada tahun 2009, keterkaitan ini 
digemakan dalam Langkah-Langkah Pengembangan 
untuk sebuah Komunitas ASEAN (Roadmap for 
an ASEAN Community), dimana kepala-kepala 
Negara atau pemerintah  ASEAN sepakat untuk 
menciptakan antara lain Komunitas Politik Keamanan 
ASEAN (ASEAN Political-Security Community, APSC) 
(“Langkah-langkah Pengembangan ASEAN”) pada 
tahun 2015:

“APSC akan memajukan pembangunan politik dengan 
mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, rule of law dan 
tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan 
pemajuan serta perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan fundamental sebagaimana 
tercantum dalam Piagam ASEAN.

APSC akan menjadi sarana dimana negara-negara 
anggota ASEAN dapat mencapai interaksi dan 
kerja sama yang lebih erat untuk membentuk norma-
norma bersama dan menciptakan mekanisme-
mekanisme bersama untuk mencapai tujuan-tujuan 
dan sasaran-sasaran ASEAN dalam bidang politik 
dan keamanan”.xlii 

2. Langkah-Langkah Pengembangan ASEAN juga 
membingkai tata pemerintahan yang baik dan rule of 
law, demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilar 
dasar untuk menciptakan sebuah “Komunitas dengan 
nilai-nilai dan norma-norma bersama yang berbasis 
aturan”: 

“Kerja sama ASEAN dalam pembangunan politik 
bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan 
tata pemerintahan yang baik dan rule of law, dan 
serta untuk memajukan dan melindungi hak asasi 
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dengan 
memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
negara-negara anggota ASEAN, sehingga pada 
akhirnya  menciptakan sebuah Komunitas dengan 
nilai-nilai dan norma-norma bersama yang berbasis 
aturan. Dalam membentuk dan berbagi norma, 
ASEAN bertujuan untuk mencapai standar kepatuhan 
bersama dan norma-norma perilaku yang baik di 
antara negara-negara anggota Komunitas ASEAN; 
mengkonsolidasi dan memperkuat solidaritas, 
kekompakan dan keharmonisan ASEAN; dan 
berkontribusi pada pembangunan sebuah komunitas 
yang damai, demokratis, toleran, partisipatif dan 
transparan di Asia Tenggara”.xliv

3. Upaya-upaya sedang dilakukan di dalam meletakkan 
dasar bagi kerangka kelembagaan untuk memfasilitasi 
arus informasi bebas berdasarkan hukum nasional 
dan peraturan masing-masing negara; mencegah 
dan memberantas korupsi; dan bekerja sama untuk 
memperkuat rule of law, sistem peradilan dan 
infrastruktur hukum, dan tata pemerintahan yang 
baik.xlv Terlepas dari berbagai tahap pembangunan, 
tampaknya ada konsensus yang tumbuh mengenai 
elemen-elemen konstitutif atau prinsip-prinsip utama 
rule of law sebagai prinsip tata pemerintahan yang 
baik, dan penerimaan bahwa rule of law sepadan 
dengan penguatan demokrasi dan pemajuan serta 
perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. 

4. Mekanisme bersama yang penting yang telah 
dibentuk untuk mencapai, sesuai dengan kerangka 
acuannya, “kepatuhan terhadap rule of law, tata 
pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi 
dan pemerintahan konstitusional”xlvi adalah badan 
hak asasi manusia regional ASEAN. Berangkat dari 
persepsi sempit mengenai hak asasi manusia, Pasal 
14 Piagam ASEAN mendorong pembentukan badan 
konsultatif ini, yang disebut Komisi Antar-Pemerintah 
ASEAN mengenai Hak Asasi Manusia (‘AICHR’). 
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5. Sebagaimana diamati oleh salah satu anggota Gugus 
Tugas Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN High Level Task 
Force, HLTF) untuk penyusunan Piagam ASEAN:

“Untuk waktu yang lama ‘hak asasi manusia’ 
dianggap “tabu” di dalam ASEAN dan tidak pernah 
menjadi topik pembahasan yang seksama.  Bahkan 
untuk membahasnya dengan cara yang dilakukan 
oleh HLTF merupakan kemajuan besar bagi ASEAN. 
Resolusi final atas isu hak asasi manusia di antara 
negara-negara anggota tentunya secara nyata 
menunjukkan meningkatnya pengakuan ASEAN atas 
pentingnya hak asasi manusia untuk kesejahteraan 
semua rakyat di wilayah tersebut, sejalan dengan 
gagasan transformasi ASEAN menjadi organisasi 
“yang berorientasi pada rakyat”.xlvii 

6. ASEAN juga telah mengembangkan inisiatif-inisiatif 
lain “yang berorientasi pada rakyat” untuk melindungi 
hak-hak perempuan dan anak-anak, dan perlindungan 
terhadap hak-hak buruh migran. Pada tahun 2007, 
para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi 
tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Buruh 
Migran. Pada KTT ASEAN ke-15 pada bulan Oktober 
2009, mereka mengesahkan Kerangka Acuan untuk 
Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan 
Hak-hak Perempuan dan Anak-anak, (“ACWC”) yang 
dibentuk pada KTT ASEAN ke-16 pada bulan April 
2010, dan sekarang hadir bersama AICHR. 

7. Dilihat dari Definisi PBB dan gemanya untuk dokumen-
dokumen kunci ASEAN yang disebutkan di atas, 
evolusi normatif dan institusional ASEAN yang berbasis 
aturan yang luar biasa sejak 2007 menunjukkan 
bahwa rule of law dan tata pemerintahan yang baik 
serta hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip  dan 
tujuan-tujuan yang sepadan, saling terkait dan saling 
menguatkan.  Mereka masuk dalam nilai-nilai dan 
norma-norma bersama komunitas ASEAN secara 
keseluruhan, dan mengharuskan semua negara 
anggota ASEAN untuk memajukan hak asasi manusia 
dan kebebasan-kebebasan fundamental sesuai 
dengan mandat kolektif mereka. 

B. Mempelajari Rule of Law di ASEAN

a. Empat Prinsip Utama Rule of Law di ASEAN

1. Menarik dari Definisi PBB yang diterima secara 
luas dan menggunakan Piagam ASEAN dan 
perkembangan-perkembangan terkait sebagai batu 
loncatan untuk analisa, kami telah mengidentifikasi 
empat prinsip utama rule of law berikut dalam 
kaitannya dengan hak asasi manusia di ASEAN, 
yang keduanya formal dan substantif.xlviii 

2. Prinsip Utama I mempertanyakan apakah pemerintah, 
termasuk pejabat-pejabat dan agen-agennya tunduk 
pada Konstitusi dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

3. Prinsip Utama II mempertanyakan apakah undang-
undang dan prosedur penangkapan, penahanan 
dan penghukuman tersedia secara terbuka, sah dan 
tidak sewenang-wenang. Prinsip utama ini terkait 
dengan penerapan negara atas hukum pidana 
untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan 
dasar seperti hak atas kemerdekaan,  integritas fisik, 
keamanan pribadi, dan kepatutan prosedural di 
dalam hukum.

4. Prinsip Utama III mempertanyakan apakah orang-
orang mempunyai akses terhadap keadilan dimana 
proses pengesahan dan penegakan hukum dapat 
diakses, adil, efisien, dan berlaku sama. Prinsip Utama 
ini berkaitan dengan apakah hukum diundangkan 
secara terbuka dan diberlakukan sama, dan apakah 
orang-orang memiliki akses yang sama dan efektif 
terhadap proses peradilan. 

5. Prinsip Utama IV mempertanyakan apakah keadilan 
diputus oleh pengadilan dan lembaga-lembaga 
keadilan yang kompeten, tidak memihak dan 
independen.  Sementara Prinsip Utama III terkait 
dengan akses terhadap keadilan, Prinsip Utama 
ini berkaitan dengan administrasi oleh pengadilan-
pengadilan dan lembaga-lembaga peradilan lainnya 
dengan cara yang adil, independen dan tidak 
memihak.  
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6. Secara keseluruhan, keempat prinsip utama rule of 
law ini menetapkan dasar penerapan rule of law 
di ASEAN dimana keberhasilan, kekurangan dan 
kemajuan masing-masing negara ASEAN dapat 
diukur, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan 
yang relevan dapat ditentukan. Tiap laporan khusus 
negara menjawab pertanyaan-pertanyaan indikator 
yang relevan dengan prinsip-prinsip utama ini, 
mengingat bahwa undang-undang de jure harus 
dipertimbangkan bersama-sama dengan hasil de 
facto mereka untuk mendapatkan cuplikan rule of law 
yang lebih akurat. Untuk daftar lengkap pertanyaan-
pertanyaan indikator, lihat Lampiran A. 

7. Prinsip-prinsip utama ini tidak lengkap demikian pula 
pertanyaan-pertanyaan indikator yang tertulis. Selain 
studi data awal, kami berharap bahwa prinsip-prinsip 
dan indikator-indikator ini akan disempurnakan 
mengingat data-data yang tersedia - menghapuskan 
atau merevisi beberapa dan memutuskan mana 
yang harus menerima bobot yang lebih besar.   

b. Kerangka Rule of Law ASEAN 

1. Kami telah meringkas hasil-hasil dari studi data awal 
kami dalam Kerangka Rule of Law ASEAN, lihat 
Lampiran B. Agar jelas, kerangka ini tidak dirancang 
untuk mereduksi data ke dalam satu lembaran 
ringkasan untuk “menilai” kinerja negara.  Bahkan, 
kerangka ini hanya sebuah gambaran berbentuk 
tabel dari temuan-temuan utama kami dalam kaitan 
dengan prinsip-prinsip utama yang disebutkan di 
atas dan penerimaan negara-negara ASEAN atas 
instrumen-instrumen pokok hukum hak asasi manusia 
internasional dan hukum humaniter internasional. Tentu 
saja, peneliti-peneliti negara kami juga melakukan 
analisa kualitatif yang tersusun dan terperinci dari 
data yang telah dikumpulkan seperti yang tampak 
dalam laporan-laporan masing-masing negara yang 
dilampirkan. Sebuah sintesis analisis atas temuan-
temuan mereka dan kesimpulan-kesimpulan tematik 
yang muncul disajikan pada bagian berikut.

c. Prinsip Utama I - Pemerintah dan pejabat-
pejabatnya bertanggung-jawab di bawah hukum

1. Ciri utama dari rule of law adalah bahwa tidak ada 
seorangpun, termasuk pejabat-pejabat pemerintah, 
berada di atas hukum. Dalam melembagakan prinsip 
bahwa setiap orang tunduk pada hukum, pemisahan 
kekuasaan antara ketiga cabang pemerintahan 
merupakan prasyarat penting untuk meminta 
pertanggungjawaban pemerintah di bawah hukum. 

2. Sebagaimana Kerangka Rule of Law ASEAN 
menunjukkan (lihat Lampiran B), delapan dari sepuluh 
hukum negara ASEAN dengan tegas menjamin 
doktrin pemisahan kekuasaan dan memperbolehkan 
pengadilan dan badan-badan yudisial dan kuasi-
yudisial lainnya untuk meminta pertanggungjawaban 
pejabat-pejabat dan agen-agen pemerintah atas 
tindakan yang mereka lakukan. 

3. Bahkan keluarga kerajaan tunduk pada hukum di 
Malaysia.  Di Brunei, hanya Sultan yang memiliki 
kekebalan berdaulat yang absolut, hukum mengijinkan 
proses peradilan untuk diajukan terhadap pejabat-
pejabat negara untuk kesalahan yang dilakukan 
dalam rangka tugas-tugas resmi. Di Singapura, hukum 
secara tegas menghukum korupsi dan penyimpangan 
pejabat-pejabat publik, dan bahkan telah diterapkan 
terhadap mereka di eselon-eselon tertinggi dari 
aparatur negara. Dengan keterlibatannya yang erat 
dengan masyarakat internasional dan PBB, yang 
membantu menyusun Konstitusi tahun 1993, peraturan 
perundang-undangan Kamboja menjadi modern 
dan relatif kuat dalam pemisahan kekuasaan yang 
menetapkan, dalam teori, pengawasan terhadap 
pemerintah. 

4. Setelah puluhan tahun dipimpin pemerintahan 
militer, Myanmar tampaknya telah beralih ke struktur 
konstitusional berbasis aturan.  Ketentuan-ketentuan 
yang berkenaan dengan pertanggungjawaban 
pejabat-pejabat tinggi negara termasuk Presiden, 
Wakil Presiden, Serikat Menteri, Jaksa Agung dan 
Ketua Hakim dan hakim-hakim lainnya saat ini 
berlaku. Serupa, di Vietnam, mekanisme-mekanisme 
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pertanggungjawaban para menteri dan pejabat-
pejabat senior di Majelis Nasional memang ada 
dan perbedaan-perbedaan pendapat dan tantangan-
tantangan muncul dalam Majelis. 

5. Kita harus, tentu saja, membedakan antara ketentuan-
ketentuan formal konstitusional atau ketentuan-ketentuan 
hukum dan apa yang terjadi dalam praktiknya. Telah 
dikemukakan bahwa sistem pemisahan kekuasaan 
formal yang diciptakan oleh kerangka konstitusional 
dan hukum Myanmar yang baru dibentuk memiliki 
dampak yang kecil pada cara dimana pemerintah 
sebenarnya berfungsi sehari-hari. Di sejumlah negara, 
para pengamat telah mempertanyakan kejadian-
kejadian dimana mereka yang bersekutu dengan 
atau terkait dengan pemerintah telah lolos dari 
penyelidikan atau penuntutan dengan impunitas. Di 
negara-negara lain, seperti di Brunei, data tentang 
penyelidikan atas penyelewengan-penyelewengan 
pejabat hampir tidak ada karena kejadian-kejadian 
tersebut jarang dilaporkan. Oleh karena itu, adalah 
sulit untuk secara akurat dan otoritatif menetapkan 
berapa banyak pengaduan tentang korupsi atau 
penyalahgunaan kekuasaan terkait telah diterima, 
apalagi diselidiki.  Sebagaimana Kerangka Rule of 
Law ASEAN menunjukkan (lihat Lampiran B), data ini 
tidak tersedia di beberapa negara ASEAN. 

6. Dengan menguji kesenjangan-kesenjangan antara 
retorika dan kenyataan melalui studi empiris lebih 
lanjut yang berkelanjutan, kami mungkin dapat lebih 
akurat menilai seberapa efektif doktrin pemisahan 
kekuasaan dan pertanggungjawaban pemerintah 
di bawah hukum sebenarnya berfungsi di negara-
negara ASEAN. 

7. Di Vietnam dan Laos, reformasi-reformasi legislatif 
yang cepat tampaknya telah melebihi penegakan 
hukum yang efektif. Setelah undang-undang disahkan, 
keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan 
tambahan perlu dibentuk untuk memberlakukan 
undang-undang tersebut, sebuah proses yang 
dapat ditarik keluar.  Selain itu, proses serentak 
dimana undang-undang diterapkan oleh lembaga-
lembaga yang berbeda dapat menyebabkan 
ketidakselarasan yang membuka “banyak ruang untuk 
ketidakbertindakan, interpretasi pribadi, kesewenang-

wenangan, dan korupsi.”xlix Singkatnya, menentukan 
status hukum dari maklumat-maklumat Partai, yang 
mungkin, dalam  praktiknya, dibedakan dari hukum 
nasional, dapat dikatakan hampir mustahil. Ketiadaan 
kejelasan tentang apa arti ungkapan ‘hukum’ 
membuka kemungkinan bahwa ungkapan tersebut 
meliputi maklumat-maklumat Partai, terutama karena 
di Vietnam, “telah sulit untuk memahami negara 
Vietnam sebagai bagian yang terpisah dari Partai: 
maka penggunaan istilahnya adalah Negara-Partai.”l 

8. Serupa, kontroversi mengenai definisi yang melingkupi 
frase-frase seperti ‘sesuai dengan hukum’, keamanan 
internal’, dan ‘kepentingan umum’ yang ditemukan 
dalam konstitusi-konstitusi dan undang-undang 
fundamental lainnya di negara-negara ASEAN 
telah menempatkan batasan-batasan pada hak-hak 
yang sangat manusiawi dan kebebasan-kebebasan 
fundamental yang dirancang  untuk membatasi 
kekuasaan eksekutif. 

9. Konstitusi juga dapat menetapkan keadaan-keadaan 
luar biasa dimana checks and balances terhadap 
kekuasaan eksekutif dikurangi.  Sebagai contoh, 
konstitusi-konstitusi Singapura dan Malaysia keduanya 
menetapkan bahwa kebebasan-kebebasan yang 
paling mendasar dapat dikurangi dalam situasi 
darurat, dan dibatasi dalam keadaan-keadaan 
tertentu lainnya.  Kedua konstitusi menetapkan 
beberapa pengawasan eksternal terhadap 
kekuasaan eksekutif yang berkenaan dengan 
kekuasaan-kekuasaan darurat.  Di Singapura, situasi 
darurat dapat dinyatakan oleh Presiden ketika ia 
“yakin” bahwa kriteria-kriteria konstitusional terpenuhi. 
Tidak ada pengujian atas pelaksanaan kewenangan 
semacam itu. Selama situasi darurat, Parlemen dapat 
mengeluarkan undang-undang yang tidak konsisten 
dengan banyak bagian dari Konstitusi selama 
Parlemen merasa bahwa undang-undang tersebut 
diperlukan dengan alasan situasi darurat. Brunei 
secara teknis tetap berada dalam situasi darurat, 
dan kekuasaan-kekuasaan darurat memberikan 
kewenangan yang absolut dan luas kepada Sultan 
untuk mengeluarkan perintah-perintah selama ia 
menganggap bahwa perintah-perintah tersebut 
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“sangat diperlukan untuk kepentingan umum” dan, 
sekali lagi, tampaknya tidak ada batasan-batasan 
eksternal pada kekuasaan tersebut. 

10. Dalam rangka membatasi penggunaan kekuasaan 
eksekutif, beberapa negara ASEAN telah mendirikan 
lembaga-lembaga untuk melakukan pengawasan 
dalam situasi-situasi semacam itu.  Di Malaysia, 
Indonesia, Filipina dan Thailand, misalnya, ada 
kantor-kantor ombudsman, lembaga-lembaga dan 
komisi-komisi hak asasi manusia nasional, dan 
mahkamah-mahkamah konstitusi yang berfungsi 
sebagai pengawas yudisial atau kuasi-yudisial 
terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 

11. Pada tahun 1997, Thailand membentuk sejumlah 
besar mekanisme semacam itu, yaitu, Mahkamah 
Konstitusi, Mahkamah Administratif, Komisi-komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, Divisi 
Pidana untuk Orang-orang yang Memegang Posisi 
Politik Mahkamah Agung dan Komisi Anti-Korupsi 
Nasional.  Di Indonesia, mekanisme-mekanisme 
pengawasan hadir untuk memantau perilaku hakim-
hakim Mahkamah Agung, panitera, jaksa, kantor 
Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional.  Di 
Filipina, kantor Ombudsman, Komisi Pelayanan 
Sipil, kepala-kepala kantor, Kantor Presiden, dewan-
dewan legislatif dari unit-unit pemerintah daerah, 
dan pengadilan-pengadilan biasa dapat mengambil 
tindakan disipliner administratif terhadap pejabat-
pejabat pemerintah yang bersalah atas perbuatan 
jahat.  Namun, jangkauan lembaga-lembaga dan 
undang-undang yang mendukung kerja mereka 
berbeda-beda di setiap negara. 

12. Di Thailand, selain sanksi-sanksi pidana, 
pejabat dan agen pemerintah juga menghadapi 
pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan 
otoritas publik. Sebaliknya, di Indonesia, penyelidikan 
atas tindakan pejabat-pejabat tinggi oleh Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) dan lembaga-lembaga 
pengawas lainnya tidak dapat dimulai tanpa ijin 
dari Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, 
seperti yang mungkin terjadi.  Dalam praktiknya, 
persyaratan untuk kewenangan-kewenangan eksekutif 

semacam itu - yang mungkin ditangguhkan tanpa 
alasan yang sah - dapat membatasi penyalahgunaan 
kekuasaan eksekutif dari pengawasan yudisial.

13. Tentu saja, lembaga-lembaga pengawas seperti 
lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional 
mungkin berbeda dalam efektivitas mereka atau 
dalam keterbatasan yang dibangun berkenaan 
dengan mandat dan kewenangan mereka menurut 
undang-undang. Malaysia, misalnya, memiliki Komisi 
Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dengan  kekuasaan 
yang terbatas dan pengaruhnya juga seringkali 
terbatas dalam praktiknya. Di Filipina, Ombudsman 
mempunyai kewenangan administratif atas setiap 
pegawai publik untuk tindakan atau kelalaian yang 
nampak “tidak sah, tidak adil, tidak benar atau tidak 
efisien”, tetapi pengecualian-pengecualian dibuat 
bagi para pejabat yang dipecat karena pemakzulan, 
anggota-anggota Kongres dan anggota-anggota 
kehakiman. Meskipun jumlah pengaduan dan kasus 
yang ditangani oleh Ombudsman sangat banyak, 
para ahli berpendapat bahwa proses tersebut 
tidak efektif dan merujuk pada kasus-kasus bermotif 
politik, pembunuhan di luar proses hukum, dan 
penghilangan paksa sebagai indikasi tidak adanya 
pertanggungjawaban para pejabat pemerintah. 

14. Sebagai kesimpulan, sementara sebagian besar 
negara-negara ASEAN menetapkan secara resmi 
pemisahan kekuasaan dan pertanggungjawaban di 
bawah hukum, ketentuan-ketentuan ini tidak selalu 
dapat diberlakukan dalam praktiknya.  Juga tampak 
bahwa kehadiran lembaga-lembaga pengawasan 
semata tidak secara ipso facto menjamin bahwa 
hak-hak asasi manusia yang fundamental akan 
dilindungi. Studi empiris lebih lanjut diperlukan untuk 
memperoleh data tentang kendala-kendala sistemik 
untuk meminta pertanggungjawaban berbagai 
cabang pemerintahan, dan cara-cara dimana 
kapasitas sistem-sistem peradilan dan infrastruktur 
hukum dapat dibangun, didukung dan ditingkatkan. 
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d. Prinsip Utama II - undang-undang dan prosedur 
penangkapan, penahanan dan penghukuman 
tersedia secara terbuka, sah dan tidak 
sewenang-wenang. 

1. Sebagaimana Kerangka Rule of Law ASEAN 
menunjukkan (lihat Lampiran B), di hampir semua 
negara ASEAN, alasan-alasan dan prosedur-
prosedur untuk penangkapan, persidangan dan 
penahanan ditentukan oleh hukum.  Menggunakan 
bahasa yang berbasis hak, Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) mereka secara tegas 
menetapkan, setidaknya dalam teori, penegakan 
yang adil dan sama atas perlindungan-perlindungan 
terhadap proses hukum. KUHAP Vietnam, misalnya, 
menetapkan bahwa semua tahanan dan terdakwa 
memiliki hak untuk hadir secara langsung sebagai 
pihak yang berperkara atau memilih sendiri penasihat 
hukum mereka, hak atas persidangan di pengadilan 
yang terbuka, dan hak untuk mengemukakan 
dan menguji kebenaran dan kredibilitas  bukti di 
pengadilan.  Ketentuan-ketentuan serupa dapat 
ditemukan dalam KUHAP Indonesia, Thailand dan 
Filipina, yang melarang penahanan tanpa proses 
persidangan dan menjamin hak atas habeas corpus, 
proses hukum dan praduga tak bersalah. 

2. Ada perbedaan yang luas di ASEAN dalam hal 
aksesi terhadap konvensi-konvensi utama hak asasi 
manusia yang terkait dengan rule of law. 

3. Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, 
Brunei dan Myanmar belum meratifikasi atau 
mengaksesi sebagian besar instrumen hak asasi 
manusia dan hukum humaniter yang utama. Kamboja, 
di sisi lain, merupakan Negara Pihak pada hampir 
semua instrumen ini.  Kamboja adalah satu-satunya 
negara ASEAN yang akan menjadi Negara Pihak 
pada Konvensi Menentang Penyiksaan tahun 
1984, dan yang pertama yang akan meratifikasi 
Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana 
Internasional.  Putusan-putusan di Pengadilan Luar 
Biasa di Pengadilan Kamboja (ECCC), pengadilan 
dukungan PBB yang terinternasionalisasi di Phnom 
Penh yang saat ini ditugaskan untuk mengadili para 
mantan pemimpin Khmer Merah untuk kejahatan-
kejahatan internasional, telah mengedepankan 

preseden-preseden penting bagi sistem hukum. Setelah 
studi seksama tentang jurisprudensi dan inisiatif 
ECCC, laporan negara kami menunjukkan bahwa 
ECCC akan memiliki dampak yang kekal di 
dalam memperkuat penegakan hukum di Kamboja 
sementara juga memperkuat kapasitas peradilan dan 
hukum domestik. 

4. Namun, ada kendala-kendala praktis dan batasan-
batasan yang sah yang ditempatkan di atas jaminan-
jaminan proses hukum di Kamboja dan negara-
negara ASEAN lainnya.  Ini terkadang berakibat 
pada perampasan kebebasan secara sewenang-
wenang dalam dua hal yang terpisah.  Pertama, 
beberapa undang-undang secara substansial 
sewenang-wenang karena mereka menyimpang dari 
jaminan hak-hak atas proses hukum, seperti undang-
undang keamanan internal di Singapura, Malaysia, 
Brunei yang mengizinkan penahanan tanpa dasar, 
tuduhan atau persidangan, seperti dijelaskan di 
atas.  Seringkali sisa-sisa warisan kolonial mereka, 
keamanan internal dan undang-undang darurat di 
negara-negara ini secara struktur mirip. Sementara 
penahanan pencegahan ditinjau setiap dua tahun 
sekali di ketiga negara, tampak bahwa periode 
penahanan dapat diperbaharui tanpa batas oleh 
badan-badan peninjauan dan tanpa pengawasan 
yudisial, sehingga membatasi hak-hak para tahanan 
atas habeas corpus. 

5. Ciri-ciri khusus lain dari kerangka-kerangka legislatif 
dan pengaturan yang berbeda mengungkapkan 
berbagai ketentuan hukum di negara-negara ASEAN 
yang berpotensi memperbolehkan perampasan 
kebebasan atau hak-hak hukum secara sewenang-
wenang. Sebagai contoh, di Brunei, undang-undang 
yang melarang “kekerasan pribadi” terhadap tahanan 
dapat dicabut “dalam hal penolakan berulang untuk 
mematuhi perintah yang sah”. Di Indonesia, meskipun 
hukum pada umumnya menetapkan hak atas proses 
hukum, KUHAP memperbolehkan penahanan 
berkepanjangan terhadap orang-orang yang berada 
di tahanan polisi, dengan akses terbatas pada proses 
peradilan.  Sementara rancangan KUHAP yang 
baru yang menangani masalah-masalah tersebut 
telah disusun, rancangan tersebut belum ditetapkan 
menjadi undang-undang. 
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6. Masalah-masalah penerapan hukum secara 
sewenang-wenang juga mungkin muncul dimana 
hukum dibingkai begitu samar untuk memfasilitasi 
penerapannya secara sewenang-wenang. Prinsip-
prinsip kepastian dan prediktabilitas hukum secara luas 
dianggap penting untuk rule of law dan prinsip-prinsip 
ini mensyaratkan undang-undang dirancang dengan 
kekhususan dan kejelasan yang memadai sehingga 
memungkinkan warga negara untuk bertindak sesuai 
dengan norma-norma hukum. Namun, KUHP Vietnam 
melarang “menyabotase infrastruktur Sosialisme” dan 
“mengambil keuntungan dari kebebasan-kebebasan 
demokratis dan hak-hak untuk melanggar kepentingan-
kepentingan negara dan organisasi-organisasi 
sosial” telah dilihat oleh kritikus sebagai manifestasi 
kesewenang-wenangan.

7. Kritik serupa telah dilontarkan terhadap berbagai 
undang-undang di Myanmar, Laos dan Kamboja. 
Pengenalan atau penerapan undang-undang yang 
sewenang-wenang secara terus-menerus tampak 
bertentangan dengan proses hukum dan hak-hak 
persidangan yang adil, dan tidak kondusif untuk rule 
of law, yang memerlukan kejelasan dan kepastian 
dalam perancangan dan penerapan undang-
undang. Demikian juga, Undang-Undang Keamanan 
Manusia di Filipina, Undang-Undang Anti-Terorisme 
di Indonesia dan Undang-Undang Keamanan Internal 
di Thailand telah dikritik karena tidak ada uji yang 
jelas untuk penerapan mereka dan karena melanggar 
proses hukum dan perlindungan yang sama. 

8. Kedua, undang-undang yang telah dirancang 
dengan cara yang jelas dan pasti tetap mungkin 
berlaku secara sewenang-wenang karena penerapan 
mereka.  Tentu saja, penerapan undang-undang 
secara sewenang-wenang yang dapat terjadi di 
setiap sistem hukum di kawasan dan tempat-tempat 
lain yang terisolasi.  Kekhawatiran terhadap rule 
of law muncul ketika tampaknya ada penerapan 
undang-undang yang sistematis secara sewenang-
wenang yang dilakukan untuk merampas hak-

hak individu atau kelompok yang dijamin secara 
konstitusional. Misalnya, hukum dapat menetapkan 
hak atas pembelaan yang memadai dalam penuntutan 
pidana, tetapi pada umumnya bolehjadi diterapkan 
sedemikian rupa sehingga pengacara pembela tidak 
dapat mewakili klien mereka secara memadai. 

9. Penting untuk ditegaskan bahwa sementara hukum 
di sebagian besar negara ASEAN menetapkan 
jaminan-jaminan formal yang, jika benar diterapkan, 
akan menyediakan pembelaan yang memadai, 
dalam praktiknya tampaknya tingkat pelaksanaannya 
berbeda-beda.  Para pengamat di Vietnam, 
Indonesia, dan Kamboja, dan negara-negara 
anggota ASEAN lainnya telah menduga perbedaan-
perbedaan semacam itu antara hukum di atas kertas 
dan pelaksanaannya.li 

10. Perbedaan-perbedaan tersebut juga terjadi di bidang-
bidang lain yang mempengaruhi hak-hak terdakwa 
dan, jika sistemik, dapat merusak rule of law.  Di 
Filipina, misalnya, Konstitusi melarang penahanan di 
luar hukum dan praktik-praktik tidak manusiawi, dan 
KUHP menghukum penganiayaan terhadap tahanan.lii 
Penangkapan yang tidak sah atau penahanan 
sewenang-wenang adalah tindak pidana.liii  Namun 
demikian, terdapat kasus-kasus pembunuhan di 
luar proses hukum, pembunuhan balas dendam, 
penghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan 
tidak sah dan penggeledahan dan penyitaan tidak 
sah, yang terdokumentasi dengan baik.liv  Inisiatif-
inisiatif yang diambil oleh mantan Presiden Arroyo 
untuk menyelidiki pembunuhan-pembunuhan di luar 
proses hukum adalah indikasi pengakuan pemerintah 
atas masalah-masalah ini.lv Studi empiris lebih lanjut 
diperlukan untuk memahami mengapa inisiatif-inisiatif 
tersebut telah tidak efektif dalam memerangi atau 
menghalangi pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia, dan untuk membandingkan pelajaran-
pelajaran di Filipina kepada mereka di negara-
negara anggota ASEAN lainnya. 
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11. Ketiadaan prediktabilitas di dalam penerapan 
hukum menjadi keprihatinan yang meluas di ASEAN 
dan, seperti disebutkan di atas, prediktabilitas dan 
kepastian adalah elemen-elemen utama dari rule of 
law.  Masalah ini telah menjadi keprihatinan yang 
signifikan, misalnya, di Indonesia dan Filipina. Dalam 
sebuah studi di Filipina, hanya 43 persen dari 
hakim menemukan bahwa putusan dapat diprediksi, 
dan kurang dari seperempat dari pengacara yang 
disurvei mengatakan bahwa putusan pengadilan 
dapat diprediksi.lvi 

12. Sebagai kesimpulan, studi data awal kami membuat 
jelas bahwa sebagian besar negara ASEAN telah 
mengadopsi undang-undang atau memiliki Konstitusi 
yang menetapkan kerangka hukum yang menjamin 
hak-hak dasar warga negara dalam hal penangkapan, 
persidangan dan penahanan.  Studi ini juga 
mengungkapkan, bagaimanapun, bahwa beberapa 
negara anggota ASEAN telah memberlakukan 
peraturan perundang-undangan yang baik secara 
terang-terangan tidak konsisten dengan ketentuan-
ketentuan semacam itu atau berisi pengecualian-
pengecualian yang signifikan yang dapat dipakai 
untuk menghancurkan sedikit demi sedikit jaminan-
jaminan ini.  Hal ini juga tampak bahwa bahkan 
ketika kerangka rule of law yang kuat berlaku, hak-hak 
atas proses hukum dapat dirusak melalui pelaksanaan 
dan praktik yang sewenang-wenang, menunjukkan 
bahwa rule of law dalam konteks ini lebih dihormati 
dalam pelanggarannya ketimbang kepatuhannya di 
beberapa negara anggota ASEAN. 

13. Menggunakan studi dan indikator-indikator awal kami, 
studi komparatif lebih lanjut mengenai pengundangan 
undang-undang dan peraturan di daerah diperlukan, 
yang dapat membantu mengembangkan strategi-
strategi untuk memperkuat infrastruktur hukum yang 
melindungi hak-hak atas proses hukum, memberikan 
perlindungan terhadap dominasi undang-undang yang 
sewenang-wenang, dan menetapkan  kejelasan dan 
prediktabilitas di dalam penerapan hukum-hukum ini. 

e. Prinsip Utama III - Proses dimana undang-undang 
yang disahkan dan diberlakukan dapat diakses, 
adil, efisien, dan berlaku sama.

1. Undang-undang di Indonesia, Thailand, Malaysia, 
Brunei, Singapura, dan Filipina tersedia secara luas 
dan mudah diakses, baik dalam bentuk cetak dan 
digital.  Secara positif, di Filipina, undang-undang 
berlaku hanya 15 hari setelah penerbitan.lvii Demikian 
juga, menurut Konstitusi Thailand, undang-undang 
hanya akan mulai berlaku setelah diumumkan dalam 
Lembaran Negara. 

2. Terlepas dari undang-undang itu sendiri mudah 
diakses, rule of law menetapkan bahwa proses 
dimana undang-undang disahkan juga harus jelas 
dan transparan.  Di Singapura dan Malaysia, 
sidang-sidang Parlemen terbuka untuk umum, dan 
tanggal dan waktu sidang, bersama dengan salinan 
rancangan undang-undang, diterbitkan.  Kamboja, 
Laos dan Vietnam juga memiliki proses yang relatif 
jelas untuk pengesahan undang-undang melalui 
majelis nasional (atau parlemen).  Proses legislatif 
di Thailand dan Filipina dapat diakses publik, dan 
langkah-langkah yang diambil untuk memastikan 
bahwa informasi tersedia dengan cara yang nyaman 
dan mudah dipahami, seperti melalui live streaming 
dari proses secara online; memastikan bahwa semua 
rancangan undang-undang disertai dengan catatan-
catatan penjelasan; dan menyediakan transkrip, 
notulen, keputusan dan resolusi. Memang, hak atas 
informasi itu sendiri dijamin dalam Konstitusi Filipina. 

3. Satu peraturan perundang-undangan yang penting 
di Vietnam dalam hal ini adalah Undang-Undang 
tentang Pengumuman Dokumen-dokumen Hukum 
Normatif, biasanya dirujuk sebagai “Undang-Undang 
tentang Undang-undang”. Diamendemen pada tahun 
2002 dan 2008, perubahan-perubahan terakhir 
mensyaratkan pengungkapan rancangan semua 
dokumen hukum normatif dalam waktu 60 hari untuk 
memungkinkan masukan publik.  Vietnam juga telah 
secara aktif meminta masukan dari publik tentang 
peraturan perundang-undangan yang penting, 
meskipun masukan yang diterima relatif sedikit. 
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4. Di Brunei, bagaimanapun, proses legislatif tidak 
terbuka untuk umum.   Demikian pula akses yang 
terbatas pada proses legislatif di Indonesia, yang 
menyulitkan masyarakat umum untuk mengamati 
proses pembuatan undang-undang.  Upaya-upaya 
untuk membangun dialog di antara Parlemen 
Myanmar yang baru mengenai rancangan undang-
undang perlu untuk dimonitor untuk menentukan 
berapa banyak kemajuan telah dibuat sejak 
pemerintahan militer. 

5. Di dalam sistem hukum, akses terhadap sistem 
hukum memberikan manfaat bagi masyarakat umum, 
khususnya masyarakat miskin dan rentan. Persamaan 
di depan hukum dan akses terhadap hukum juga 
merupakan ciri-ciri kunci dari rule of law. Rule of law 
mensyaratkan akses yang sama terhadap keadilan di 
semua tingkatan bagi semua anggota masyarakat.lvii 
Berbagai negara ASEAN telah mengadopsi 
mekanisme-mekanisme yang berbeda untuk mengatasi 
masalah ini. 

6. Di Singapura, ada berbagai inisiatif untuk 
membantu orang-orang biasa yang berperkara 
untuk mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, ada 
kerangka bantuan hukum untuk kasus-kasus perdata 
dan pidana; dan lembaga-lembaga seperti Pusat 
Mediasi Masyarakat dan Pengadilan-pengadilan 
untuk Gugatan-gugatan Kecil telah dibentuk untuk 
memfasilitasi akses terhadap mekanisme-mekanisme 
penyelesaian sengketa.  Di Brunei, sebuah klinik 
nasihat hukum didirikan pada tahun 2010 untuk 
orang-orang dengan penghasilan rendah. Tetapi, di 
Malaysia, tampaknya sistem-sistem bantuan hukum 
belum sepenuhnya dikembangkan.  Meskipun ada 
bantuan hukum untuk proses pidana, untuk hal-hal 
perdata, penggugat mengandalkan Biro Bantuan 
Hukum Dewan Pengacara yang tidak mampu 
mengatasi permintaan yang sangat banyak. 

7. Bantuan hukum tersedia di Kamboja di bawah naungan 
LSM-LSM seperti Proyek Pembela Hukum Kamboja 
dan Bantuan Hukum Kamboja, dan di Vietnam 
melalui jalur-jalur yang disponsori oleh negara, tetapi 
tidak demikian halnya di Myanmar. Bantuan hukum 
tersedia di Thailand dan Filipina untuk membantu 
orang-orang yang kurang mampu.  Untuk menjamin 

perlindungan yang sama oleh hukum dan akses 
yang sama terhadap keadilan di Thailand, Kantor 
Bantuan Hukum Publik menyediakan konsultasi, 
nasihat dan perwakilan hukum gratis. Bantuan hukum 
juga bisa dicari di Thailand dengan merujuk ke 
Asosiasi Pengacara Thailand atau Kantor Kejaksaan 
Agung.  Di Filipina, Kantor Kejaksaan Agung 
memberikan jasa hukum secara gratis bagi terdakwa 
yang miskin.  Namun, ada hambatan-hambatan 
praktis untuk mengakses.  Telah diperkirakan bahwa 
sebuah kasus pidana yang ditangani secara pro 
bono di Filipina masih menelan biaya sebesar tiga 
kali tabungan tahunan rata-rata sebuah keluarga 
Filipina biasa. Juga telah dicatat bahwa orang-orang 
miskin dan tidak mampu di Indonesia tidak benar-
benar dibantu ketika mencari keadilan.lix 

8. Masalah akses terhadap keadilan dan persamaan di 
depan hukum juga dapat muncul di daerah-daerah 
administrasi peradilan yang otonom.  Misalnya, 
penerapan hukum Syariah di situasi-situasi dan lokasi-
lokasi tertentu di Singapura, Malaysia, Indonesia, 
Thailand dan Filipina adalah sui generis. Meskipun tidak 
ada pengadilan Syariah di Thailand, hakim-hakim Islam 
disediakan untuk gugatan-gugatan perdata menyangkut 
masalah keluarga dan warisan ketika kedua pihak 
dalam gugatan perdata adalah Muslim.  Di Filipina, 
Kitab Undang-Undang Hukum Personal Muslim dapat 
diterapkan untuk umat Islam.  Walaupun Indonesia 
adalah negara sekuler, banyak kabupaten mengeluarkan 
peraturan-peraturan daerah yang “terinspirasi syariah” 
yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Studi 
empiris lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami 
pluralisme hukum Syariah dan hukum adat/ agama 
lainnya dan dampaknya terhadap prinsip persamaan 
di depan hukum.  Selain itu, studi tersebut harus 
mempertimbangkan alokasi yurisdiksi antara sistem-
sistem peradilan formal dan adat/ agama, pendekatan-
pendekatan terhadap praktik-praktik adat/ keagamaan 
yang mungkin bertentangan dengan norma-norma 
dan standar-standar hak asasi manusia internasional, 
kemungkinan batasan-batasan dan tantangan-tantangan 
dalam penggunaan mekanisme-mekanisme peradilan 
adat,  pencabangan untuk distribusi kekuasaan politik 
dan ekonomi dalam sektor keadilan, dan fasilitasi dialog 
dan berbagi informasi antara sistem-sistem peradilan 
formal dan adat. 
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9. Saat ini, telah terbukti sulit bagi peneliti ahli kami untuk 
menilai akses yang sama terhadap keadilan dan 
persamaan di depan hukum secara tepat mengingat 
banyak pemerintah ASEAN tidak menyusun atau 
tidak menyediakan data yang diperlukan.  Di 
beberapa negara ASEAN, statistik-statistik semacam 
itu adalah rahasia negara yang tidak dapat secara 
sah diungkap. Penilaian-penilaian independen lebih 
lanjut terhambat ketika proses peradilan dilakukan 
in camera, terutama ketika diklaim (bahkan jika 
tidak terbukti) bahwa keamanan nasional dalam 
bahaya. Akibatnya, dalam konteks ASEAN lainnya, 
ada kekurangan data otoritatif tentang kewajaran 
dan efisiensi penegakan hukum dan langkah-langkah 
penghukuman atas ketidakpatuhan yang sangat 
membatasi peluang-peluang untuk penilaian sekunder 
yang patut terhadap rule of law. 

10. Sebagaimana negara-negara ASEAN meletakkan 
dasar kerangka kelembagaan untuk memfasilitasi arus 
informasi bebas berdasarkan hukum dan peraturan 
nasional masing-masing negara dalam upaya untuk 
menjadi sebuah komunitas terpadu yang berbasis 
aturan pada tahun 2015, sebagian besar pendapatan 
negara mungkin akan disalurkan ke  penguatan 
lembaga-lembaga vital negara.  Pengungkapan 
dan dokumentasi data tentang tingkat kejahatan, 
layanan bantuan hukum, putusan pengadilan, dan 
statistik peradilan pidana dan perkembangan hukum 
yang tepat harus menjadi komponen penting dari 
reformasi kelembagaan.  Hal ini tidak hanya akan 
meningkatkan transparansi, tetapi kemampuan untuk 
secara akurat menilai dan mengusulkan rekomendasi-
rekomendasi kebijakan yang relevan untuk penetapan 
dan penerapan rule of law ASEAN yang luas. 

11. Dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan proses 
peradilan dengan cara yang konsisten dengan rule 
of law dan jaminan-jaminan peradilan yang adil, 
korban, khususnya korban muda dan korban kejahatan 
seksual, memerlukan perlindungan hukum dan bantuan 
psikologis yang memadai sebelum, selama dan 
sesudah persidangan.  Terdapat, bagaimanapun, 
perbedaan yang luas di ASEAN menyangkut 
perlindungan dan praktik bantuan bagi korban/ saksi 
dan umumnya wilayah praktik ini masih terbelakang 
dan memerlukan perhatian dan studi lebih lanjut.

12. Sementara Singapura tidak memiliki program 
perlindungan saksi yang formal, ada perlindungan 
yang diberikan kepada saksi-saksi dan korban-korban 
yang masih muda dan petugas-petugas relawan 
bantuan ditugaskan untuk membantu korban-korban/ 
saksi-saksi tersebut.  Di Malaysia, namun demikian, 
kekhawatiran telah dikemukakan bahwa keselamatan 
korban/ saksi mungkin dalam bahaya mengingat 
bahwa terdakwa berusaha untuk menyogok atau 
mengintimidasi mereka, terlepas dari perlindungan 
polisi. Di Brunei, sementara ada skema perlindungan 
saksi, aturan-aturan juga memperbolehkan penahanan 
terhadap korban-korban pelanggaran seksual 
dengan konsekuensi penghukuman untuk kegagalan 
mematuhi perintah penahanan. Kegagalan untuk 
mereformasi program perlindungan saksi telah 
dianggap sebagai faktor yang secara signifikan 
berkontribusi pada pengabadian budaya impunitas 
bagi pembunuhan di luar proses hukum di Filipina, 
sebagaimana telah dilaporkan bahwa tidak adanya 
saksi yang bersedia bersaksi telah mencegah 80 
persen kasus dari penuntutan. Di Indonesia, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang baru 
belum menerapkan rejim pelindung yang luas. 

13. Berkenaan dengan akses terhadap keadilan dan 
administrasi peradilan di ASEAN, ada konsensus 
yang luas mengenai prinsip-prinsip dan perbedaan-
perbedaan di dalam praktiknya. Hal ini menciptakan 
suatu kebutuhan untuk studi komparatif untuk 
mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran 
yang dapat digeneralisasi di ASEAN. Studi ini juga 
telah mengidentifikasi tiga area penting yang menjadi 
perhatian: (a) penegakan yang lemah, dimana mereka 
yang melanggar hukum tidak dibawa ke pengadilan, 
(b) penegakan yang tebang pilih, dimana kelompok-
kelompok tertentu, yang seringkali masyarakat adat 
atau kelompok minoritas, tidak diperlakukan sama   
dalam hal perlindungan atau penegakan hukum; 
dan (c) penegakan yang berlebihan, dimana hukum-
hukum tertentu diterapkan secara berlebihan dalam 
bentuk penghukuman yang berlebihan dan kerap 
selektif dengan alasan keamanan nasional dan 
ketertiban umum. 
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f. Prinsip Utama IV - Keadilan diputus oleh 
pengadilan dan lembaga-lembaga keadilan yang 
kompeten, tidak berpihak dan independen. 

1. Studi kami mengungkapkan berbagai persepsi 
dan perilaku dalam hal independensi dan 
ketidakberpihakan peradilan serta tingkat 
perkembangan dan profesionalisme dalam lembaga-
lembaga peradilan di negara-negara ASEAN. 

2. Singapura secara konsisten berada pada peringkat 
teratas untuk studi dan indeks global tentang 
pencegahan korupsi, sedangkan sebagian besar 
negara ASEAN lainnya tidak secara khusus membiayai 
studi semacam itu. Hakim Ketua Pengadilan Singapura 
juga merupakan satu-satunya ahli hukum di Asia yang 
diberikan penghargaan oleh International Council of 
Jurists untuk perannya dalam “meningkatkan martabat 
peradilan di negara-negara Asia”.lx 

3. Persepsi dan kepercayaan publik dalam independensi 
dan ketidakberpihakan peradilan juga sangat 
bervariasi.  Di Singapura, jajak pendapat publik 
menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas 
merasa ada administrasi peradilan yang adil dan 
tidak memihak, sedangkan di Indonesia jajak 
pendapat menunjukkan bahwa masyarakat melihat 
peradilan dan polisi sebagai lembaga-lembaga 
negara yang paling korup di negeri ini. 

4. Tentu saja, di setiap negara ASEAN terdapat kritik 
mengenai aspek-aspek administrasi peradilan. 
Sekalipun Singapura dipuji atas administrasi 
peradilannya yang adil dan tidak berpihak, 
kekhawatiran telah dikemukakan bahwa akibat-
akibat penghinaan terhadap pengadilan dan litigasi 
pencemaran nama baik politik di negara-kota dapat 
memberikan tampilan bias peradilan terhadap 
pemerintah.lxi 

5. Di negara-negara ASEAN lainnya, pengaturan dan 
struktur konstitusional yang terkait dengan proses 
pengangkatan dan masa jabatan hakim berpotensi 
menghambat pembangunan lembaga-lembaga 
yudisial dan kuasi-yudisial.  Misalnya, di Malaysia, 
Jaksa Agung melayani permintaan Raja, dan oleh 

karena Raja bertindak atas nasihat Perdana Menteri, 
ada risiko bahwa eksekutif akan sangat dipengaruhi 
oleh pelaksanaan kekuasaan penuntutan Jaksa 
Agung. 

6. Demikian pula, pembentukan pengadilan-pengadilan 
di akhir tahun 1980-an untuk mengadili mantan Tuan 
Presiden Malaysia, Tun Salleh Abas, dan hakim-
hakim lainnya yang kritis terhadap pemerintah telah 
dikritik sebagai contoh nyata campur tangan eksekutif 
dalam cabang yudikatif, dan kekuasaan eksekutif 
atas pengangkatan badan yudikatif. Di Brunei, Sultan 
memiliki kewenangan absolut atas hakim-hakim 
terpilih.  Namun, belum ada bukti campur tangan 
eksekutif di dalam pengangkatan dan sampai saat 
ini belum ada tuduhan yang signifikan mengenai 
pengaruh yang tidak patut dalam proses persidangan. 

7. Telah ditetapkan bahwa jaminan masa jabatan 
dan remunerasi yang sepadan membantu 
memastikan bahwa petugas-petugas yudisial 
melaksanakan keadilan tanpa rasa takut atau 
keberpihakan.  Sebagaimana Kerangka Rule of 
Law ASEAN menunjukkan (lihat Lampiran B), selain 
Myanmar, Vietnam dan Laos, negara-negara ASEAN 
lainnya secara resmi menetapkan jaminan masa 
jabatan hakim.  Remunerasi sangat bervariasi di 
ASEAN, dengan hakim-hakim Singapura menikmati 
gaji tertinggi di dunia yang tampaknya telah menjadi 
strategi yang berhasil untuk mengurangi insentif 
untuk korupsi.  Dalam yurisdiksi ASEAN lainnya, 
bagaimanapun, para hakim memperoleh kompensasi 
yang relatif buruk dibandingkan dengan remunerasi 
sektor swasta. Gaji bulanan hakim pengadilan tingkat 
regional di Filipina hanya di bawah 30.000 peso 
(691 Dollar AS), jauh di bawah dari apa yang rekan-
rekan mereka terima dalam praktik swasta.  Gaji 
rendah dengan demikian telah dikutip sebagai 
alasan utama mengapa saat ini hanya ada 2,300 
hakim pengadilan lokal dan regional yang tersisa di 
Filipina, jauh di bawah jumlah yang diperlukan untuk 
mengisi kekosongan yang telah meninggalkan seluruh 
provinsi tanpa pengadilan yang berfungsi. 
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8. Kebutuhan akan independensi badan peradilan diatur 
dalam Konstitusi Thailand dan reformasi-reformasi 
peradilan bertujuan untuk memperkuat independensi 
telah dilembagakan. Pada tahun 2000, peradilan 
tidak lagi dikelola oleh Departemen Kehakiman 
dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan 
campur tangan politik dalam pelaksanaan 
pengadilan. Langkah-langkah serupa yang ditujukan 
untuk memperkuat peradilan telah diperkenalkan di 
Filipina, termasuk pengesahan kode etik peradilan 
yang baru oleh Mahkamah Agung.  Serupa, 
kebijakan “satu atap” di Indonesia mencegah 
pemerintahan dalam mempengaruhi pengangkatan, 
promosi, penugasan, disiplin dan pemberhentian 
hakim.  Langkah-langkah semacam itu memastikan 
doktrin pemisahan kekuasaan berdasarkan checks 
and balances, yang, sebagaimana telah kami 
jelaskan, merupakan prasyarat struktural untuk 
independensi peradilan. 

9. Meskipun langkah-langkah positif yang bertujuan 
untuk memperkuat kapasitas peradilan domestik dan 
meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim dan 
jaksa, langkah-langkah tersebut mungkin dirusak 
oleh praktik yang bertentangan.  Filipina, misalnya, 
memiliki proses-proses ketat untuk pengangkatan 
hakim tetapi proses-proses tersebut tampaknya tidak 
sepenuhnya diterapkan dalam praktik dan studi-
studi telah mencerminkan bahwa mayoritas hakim 
dan pengacara tidak puas dengan proses seleksi 
yudisial.  Untuk sekali lagi menggunakan Filipina 
sebagai contoh, bahkan dimana ada lembaga-
lembaga yang sangat baik untuk pendidikan 
hukum dan pelatihan yudisial, hal itu tidak selalu 
berarti mengarah pada lembaga kehakiman yang 
memuaskan atau sangat cakap. 

10. Kesimpulannya, tampak jelas dari laporan-laporan 
spesifik negara kami bahwa sebagian besar jika 
tidak semua negara ASEAN telah memulai program-
program untuk reformasi peradilan dan hukum dan 
penguatan institusi-institusi peradilan. Tetapi program-
program ini terkadang tidak mandiri dan tidak selalu 
memberikan hasil-hasil yang positif.  Studi kami 
menunjukkan bahwa usaha-usaha dan perbaikan-

perbaikan dalam skala besar diperlukan untuk 
memajukan standar-standar dan praktik-praktik 
terbaik bersama, dan meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi di lembaga-lembaga peradilan di wilayah 
ASEAN, yang sangat penting untuk mencapai tujuan-
tujuan ASEAN untuk mendukung integrasi politik-
keamanan dan ekonomi yang berbasis aturan pada 
tahun 2015. 

11. Studi data awal kami mengungkapkan masalah-
masalah pelatihan, kompetensi, dan profesionalisme 
di dalam banyak lembaga kehakiman 
ASEAN. Masalah-masalah ini muncul dari berbagai 
faktor termasuk (namun tidak terbatas pada) kualitas 
umum dari pendidikan hukum yang lebih tinggi atau 
profesional, cakupan dan kualitas pelatihan yudisial, 
tingkat remunerasi, hambatan-hambatan untuk masuk, 
proses-proses seleksi yang tidak jelas, dan faktor-faktor 
yang spesifik konteks seperti kekerasan terhadap 
aktor-aktor peradilan dan ketiadaan keamanan ruang 
sidang dan perlindungan bagi para hakim. 

12. Penguatan lembaga-lembaga peradilan akan 
memerlukan pelembagaan independensi dan 
kapasitas peradilan yang disempurnakan.  Jika 
kepentingan-kepentingan eksekutif diijinkan untuk 
mendominasi atau mengesampingkan peradilan, 
maka cabang yudikatif tentu akan tetap lemah 
dan tidak efektif.  Memperkuat kapasitas dan 
keutamaan hukum domestik akan membawa 
bersamanya prediktabilitas hukum yang diperlukan 
untuk pembangunan ekonomi di tingkat nasional 
dan daerah.  Studi mendalam mengenai pelatihan, 
kapasitas dan kompetensi yudisial di seluruh wilayah 
dapat memberikan dasar untuk mengembangkan 
rekomendasi-rekomendasi dan lembaga-lembaga 
untuk memperkuat institusi-institusi peradilan melalui 
inisiatif-inisiatif daerah. 
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C. Kesimpulan & Rekomendasi 

1. Perlu diulangi bahwa Piagam ASEAN menegaskan 
pentingnya meningkatkan rule of law, menyajikan 
konsep ini sebagai bagian terpenting dari 
pemerintahan yang baik, dan menghubungkannya 
ke perlindungan hak asasi manusia, sehingga 
memberikan dasar bagi suatu kerangka konseptual.

2. Antara lain, prinsip-prinsip utama yang telah kami 
identifikasi sebagai garis-dasar untuk menilai rule 
of law dalam kaitannya dengan hak asasi manusia 
tidak hanya melibatkan substansi hukum, tetapi juga 
penegakan dan kepatuhan hukum.  Prinsip-prinsip 
utama tersebut mensyaratkan pemisahan kekuasaan 
yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif dan 
yudikatif, bersama-sama dengan substansi hukum 
yang konsisten dan aturan-aturan serta peraturan-
peraturan yang transparan. 

3. Studi kami mengungkapkan bahwa negara-negara 
anggota ASEAN sebagian besar telah berkomitmen 
pada prinsip-prinsip utama ini yang mewujudkan rule 
of law, dan bahwa sistem-sistem hukum mereka telah 
memasukkan struktur-struktur yang dirancang untuk 
memberlakukan prinsip-prinsip ini. 

4. Tetapi meningkatkan rule of law lebih mudah 
dikatakan daripada dilakukan. Hal ini membutuhkan 
serangkaian langkah yang dipertimbangkan dalam 
bagian sintesis sebelumnya.  Beberapa langkah 
mungkin lebih penting daripada yang lain tetapi hanya 
apabila diambil secara bersama-sama mereka dapat 
menghasilkan lingkungan hukum dan peradilan yang 
kondusif yang dapat dicirikan sebagai penerapan 
rule of law. Sebagaimana telah kami lihat, beberapa 
negara ASEAN telah menerapkan sebagian besar 
dari langkah-langkah yang diperlukan ini, yang lain 
masih harus melewati jalan yang cukup panjang ini. 

5. Studi data awal kami telah menghasilkan kesimpulan-
kesimpulan berikut, yang kami harap akan 
membimbing studi lebih lanjut. 

6. Pertama, studi data awal ini menyajikan dasar dan 
tolak ukur untuk mengumpulkan informasi mengenai 
mekanisme dan program formal yang saat ini berlaku 
di negara-negara ASEAN untuk memajukan rule of 
law dan meningkatkan kinerja peradilan. 

7. Studi kami mengungkapkan kesepakatan yang luas 
di ASEAN mengenai pentingnya memajukan rule 
of law.  Dilihat dari perkembangan-perkembangan 
regional dan global, Piagam ASEAN menyediakan 
kerangka konseptual untuk memahami rule of law, 
demokrasi dan hak asasi manusia sebagai prinsip-
prinsip yang saling menguatkan dan saling terkait 
yang harus diupayakan untuk ditingkatkan dan 
dilindungi oleh negara-negara anggota. 

8. Terdapat, bagaimanapun, perbedaan yang besar 
dalam hal sifat dan ruang lingkup langkah-langkah rule 
of law yang diadopsi oleh pemerintah ASEAN untuk 
menerapkan prinsip ini dalam konteks penghormatan 
terhadap hak asasi manusia. 

9. Ada juga ketiadaan data otoritatif tentang indikator 
dan tolak ukur rule of law yang mencolok, yang 
sangat membatasi peluang-peluang untuk penilaian 
sekunder yang patut terhadap rule of law.

10.  Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah analisa 
yang mendalam dan empiris yang dengan sendirinya 
dapat menghasilkan pelajaran-pelajaran substantif 
dan praktis dan membuat rekomendasi-rekomendasi 
kebijakan yang relevan. Studi-studi komparatif empiris 
yang mengevaluasi keefektifan langkah-langkah 
tersebut di seluruh wilayah mungkin sangat bermanfaat 
dalam hal penyulingan pelajaran-pelajaran kunci yang 
telah dipelajari yang mungkin membantu pemerintah-
pemerintah ASEAN dan lembaga-lembaga antar-
pemerintah dalam mengembangkan tujuan-tujuan dan 
praktik-praktik terbaik bersama. 
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11. Dengan kata lain, kita tidak lagi perlu untuk 
mengartikulasikan konsep rule of law yang ‘tebal’, 
sebagaimana skema yang dimaksud dalam ayat 
27 di atas menunjukkan, tetapi kita perlu memiliki 
gambaran-gambaran kualitatif yang ‘tebal’ mengenai 
tantangan-tantangan utama pada dan modalitas-
modalitas pelaksanaan rule of law.  Dibangun dari 
studi data awal ini, strategi-strategi yang efektif untuk 
pelaksanaan rule of law harus diinformasikan lebih 
lanjut oleh sebuah studi yang mendalam. 

12. Kedua, untuk memungkinkan studi lebih lanjut, 
kompilasi dan dokumentasi data yang relevan adalah 
kuncinya. Dalam beberapa situasi, para ahli negara 
kami tidak dapat memperoleh data otoritatif karena itu 
rahasia atau tidak tersedia. Negara-negara anggota 
ASEAN bisa memperoleh keuntungan dengan 
memikirkan tentang tantangan-tantangan yang mereka 
hadapi di tingkat regional dan belajar dari cara-
cara dimana masing-masing negara telah mengatasi 
masalah-masalah yang sama. Untuk melakukannya, 
langkah pertama yang diperlukan adalah kumpulan, 
kompilasi, dokumentasi dan analisa yang akurat dari 
semua informasi yang tersedia.  Informasi ini harus 
disimpan di tempat penyimpanan atau database 
yang memungkinkan studi kebijakan yang relevan. 

13. Ketiga, studi yang mendalam juga akan diperlukan 
untuk secara akurat menilai cara dimana negara-
negara dan lembaga-lembaga ASEAN yang berbeda 
telah menerapkan berbagai langkah reformasi rule 
of law, dan untuk menarik pelajaran-pelajaran dari 
keberhasilan dan kegagalan yang relatif dari inisiatif-
inisiatif tersebut.  Jenis isu yang harus menjadi fokus 
dari studi tersebut disebutkan dalam rekomendasi-
rekomendasi di bawah. 

14. Keempat, proses identifikasi peneliti untuk melakukan 
studi data awal tentang rule of law di ASEAN ini 
telah mengungkapkan kurangnya pakar-pakar yang 
relevan di negara-negara tertentu yang bersedia dan 
mampu untuk melakukan studi. Dengan demikian, 
adalah penting untuk membangun kapasitas di antara 
para peneliti negara karena studi empiris yang layak 
tidak dapat dilakukan di kawasan ASEAN tanpa 
kepemimpinan atau masukan dari mereka. 

15. Mempertimbangkan kesimpulan-kesimpulan ini, 
rekomendasi-rekomendasi kami untuk studi rule of law 
lanjutan, reformasi dan peningkatan kapasitas adalah 
sebagai berikut. 

1. Melakukan proyek-proyek studi mendalam 
dengan bekerja sama dengan negara-negara 
anggota ASEAN dan AICHR untuk mengusulkan 
mekanisme-mekanisme spesifik negara dan 
kebijakan ASEAN yang luas dan instrumen-
instrumen hukum yang memperkuat rule of law 
dimana kesenjangan telah diidentifikasi di 
negara-negara ASEAN. 

2. Memajukan pendidikan dan kesadaran akan 
rule of law hak asasi manusia, termasuk 
mengembangkan program studi dan kurikulum 
universitas tentang sistem-sistem hukum ASEAN 
dan kaitannya dengan prinsip-prinsip dan 
tujuan-tujuan yang tertera dalam Piagam 
ASEAN, termasuk peningkatan rule of law dan 
pemerintahan yang baik serta penghormatan atas 
pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia 
dan kebebasan-kebebasan fundamental. 

3. Mengembangkan dan melaksanakan program 
pelatihan tentang norma-norma rule of law, 
praktik-praktik terbaik, dan kerangka hukum bagi 
para pejabat, masyarakat sipil dan akademisi 
dari departemen-departemen terkait di masing-
masing dari sepuluh negara ASEAN.

4. Mengembangkan dan melaksanakan program 
pelatihan yudisial bagi para hakim dari seluruh 
wilayah dengan tujuan untuk memperkuat sistem 
peradilan. 

5. Mengusulkan draf teks tentang penegakan dan 
pemajuan rule of law untuk dimasukkan ke dalam 
Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia, 
yang mengacu pada temuan-temuan studi ini dan 
praktik-praktik terbaik internasional. 

6. Mendorong pengembangan jaringan pengacara 
hak asasi manusia regional, penganut paham 
empiris dan sarjana yang terlibat dalam melakukan 
studi-studi hukum dan yang berorientasi pada 
kebijakan yang terkait dengan rule of law dan 
hak asasi manusia di Asia Tenggara, sehingga 
dapat menciptakan dan membangun kapasitas 
dan keahlian lokal yang relevan. 
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7. Mengumpulkan database rule of law tentang hak 
asasi manusia yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan data dari masing-masing dari 
sepuluh negara ASEAN, dan yang dapat melacak 
kasus-kasus hukum dan perubahan-perubahan 
legislatif atau peraturan perundang-undangan 
yang penting yang dapat meningkatkan atau 
mengurangi penerapan prinsip-prinsip utama rule 
of law yang diidentifikasi. 

8. Meminta negara-negara anggota ASEAN 
untuk lebih memanfaatkan informasi empiris 
dan statistik tentang prinsip-prinsip utama rule 
of law yang diidentifikasi di atas untuk para 
akademisi, organisasi-organisasi masyarakat 
sipil dan, masyarakat terutama statistik-statistik 
yang terkait dengan proses-proses peradilan 
tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia, dalam hal jumlah pengaduan yang 
diajukan, penyelidikan yang berhasil diselesaikan, 
dan ganti rugi yang diterima. 

9. Menguji pengalaman dan jurisprudensi 
komisi-komisi nasional hak asasi manusia dan 
lembaga-lembaga pengawasan yang ada untuk 
mempertimbangkan pelajaran-pelajaran dan 
cara-cara yang dapat memperkuat mereka. 

10. Mengusulkan studi-studi kelayakan dengan bekerja 
sama dengan AICHR tentang pembentukan 
komisi-komisi nasional hak asasi manusia, pusat-
pusat akademik atau lembaga-lembaga lainnya 
untuk memajukan dan melindungi hak asasi 
manusia di negara-negara ASEAN yang belum 
memiliki lembaga-lembaga semacam itu. 

11. Melakukan studi tentang kesenjangan-kesenjagan 
pelaksanaan Konvensi tentang Hak-hak Anak 
(CRC) dan Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW) di ASEAN, mengingat semua 
negara anggota ASEAN telah meratifikasi atau 
mengaksesi instrumen-instrumen ini. 

12. Berangkat dari instrumen-instrumen internasional 
pokok hak asasi manusia dimana tidak semua 
negara ASEAN telah mengaksesi, melakukan 
studi untuk menentukan penerimaan dalam negeri 
negara-negara ASEAN dan kepatuhan pada hak 
asasi manusia yang termuat dalam instrumen-
instrumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas 
pada:

a. bisnis dan kewajiban mereka untuk melindungi 
hak asasi manusia 

b. hak-hak minoritas dan masyarakat adat, 
termasuk kelompok minoritas agama 

c. hak-hak pengungsi, pencari suaka dan 
pengungsi internal 

d. perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang 
tidak manusiawi dan merendahkan martabat 
manusia dan dari perampasan kehidupan 
secara sewenang-wenang termasuk eksekusi di 
luar hukum dan sewenang-wenang 

e. hak untuk mendapatkan persidangan yang 
adil termasuk hak selama penahanan pra-
persidangan 

f. kebebasan berpendapat dan berekspresi, 
termasuk kebebasan pers 

g. hak atas pembangunan di segala bidang, 
termasuk makanan, air, sanitasi, perumahan, 
kesehatan dan pendidikan

h. hak atas properti, termasuk hak atas tanah dan 
mineral 

13. Mempertimbangkan kemajuan badan-badan 
hak asasi manusia yang ada seperti AICHR dan 
ACWC, memberikan dukungan studi untuk studi-
studi tematik mereka sebagai kelanjutan dari 
mandat mereka masing-masing. 
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16. Sebagaimana ASEAN bergerak menuju integrasi 
yang lebih dalam di berbagai bidang seperti 
politik-keamanan dan kerja sama ekonomi, kami 
berharap bahwa kerangka konseptual dari prinsip-
prinsip struktural utama yang diwujudkan dalam 
istilah “rule of law” yang disaring oleh studi ini akan 
terbukti bermanfaat.  Studi ini memberikan garis-
dasar konseptual dari prinsip-prinsip dan praktik-
praktik utama yang terkait dengan rule of law, dan 
mengidentifikasi tolak ukur untuk menilai rule of law 
di wilayah ini. Setelah mempelajari prinsip-prinsip 
dan praktik-praktik ini di sepuluh negara ASEAN, 
studi ini telah berupaya untuk menerangi jalan 
menuju pencapaian keselarasan yang lebih baik di 
seluruh wilayah ASEAN sesuai dengan komitmen 
ASEAN pada rule of law sebagaimana pada tata 
pemerintahan yang baik, dan untuk menciptakan 
komunitas dengan nilai-nilai dan norma-norma 
bersama yang berbasis aturan. 
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Lampiran  1 - Indikator

Prinsip Utama 1: Pemerintah dan pejabat-pejabat serta 
wakil-wakilnya bertanggung jawab berdasarkan hukum 

17. Apakah kekuasaan Pemerintah dirumuskan dan dibatasi 
oleh sebuah Konstitusi atau hukum dasar lainnya?

18. Dapatkah hukum dasar diamendemen atau 
ditangguhkan hanya berdasarkan tata aturan yang 
termuat dalam hukum dasar tersebut? 

19. Apakah pejabat dan wakil Pemerintah, termasuk 
polisi dan petugas pengadilan, bertanggung jawab 
berdasarkan hukum atas perilaku menyimpang, 
termasuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan 
pribadi, tindakan-tindakan yang melampaui 
kewenangan mereka, dan pelanggaran-pelanggaran 
terhadap hak-hak dasar? 

Prinsip Utama 2: Undang-undang dan prosedur 
penangkapan, penahanan dan penghukuman 
tersedia secara terbuka, sah dan tidak sewenang-
wenang; dan melindungi hak-hak dasar atas integritas 
fisik, kebebasan dan keamanan pribadi, dan 
kepatutan prosedural di dalam hukum

1. Apakah undang-undang pidana dan acara pidana, 
termasuk aturan-aturan administratif yang menetapkan 
penahanan preventif atau jika tidak, memiliki dampak 
pidana, diterbitkan dan dapat diakses secara luas 
dalam format terbaru dan tersedia dalam semua 
bahasa resmi? 

2. Apakah undang-undang ini dapat diakses, dimengerti, 
tidak berlaku surut, berlaku secara konsisten dan 
dapat diperkirakan bagi semua orang secara setara, 
termasuk bagi pejabat-pejabat Pemerintah dan 
konsisten dengan ketentuan hukum lainnya? 

3. Apakah undang-undang ini mengesahkan 
penahanan administratif/preventif tanpa dakwaan 
atau persidangan selama atau di luar situasi darurat?

4. Apakah undang-undang ini melindungi terdakwa dari 
perlakuan atau penghukuman sewenang-wenang atau 
di luar hukum, termasuk perlakuan tidak manusiawi, 

penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, 
penahanan tanpa dakwaan atau persidangan dan 
pembunuhan di luar proses hukum oleh Negara? 
Apakah hak untuk diperiksa di hadapan hakim 
(habeas corpus) dibatasi dalam situasi apapun?

5. Apakah undang-undang ini menganut prinsip praduga 
tak bersalah?

6. Apakah semua terdakwa memiliki akses yang cepat 
dan rutin pada penasihat hukum pilihan mereka sendiri 
dan hak untuk diwakili oleh penasihat hukum tersebut 
pada setiap tahapan penting dalam persidangan, 
dimana pengadilan akan menunjuk seorang wakil 
yang kompeten bagi terdakwa yang tidak mampu 
untuk membayar?Apakah terdakwa diberitahu akan 
hak-hak ini jika mereka tidak memiliki bantuan hukum?

7. Apakah undang-undang ini menjamin hak terdakwa 
untuk diberitahu mengenai dakwaan yang diarahkan 
kepadanya tepat waktu, waktu yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi 
dengan penasihat hukumnya? 

8. Apakah undang-undang ini menjamin hak terdakwa 
untuk diadili tanpa penundaan yang tak semestinya, 
diadili dengan kehadiran terdakwa, dan membela 
diri secara langsung dan memeriksa, atau meminta 
penasihat hukum memeriksa, para saksi dan bukti-
bukti yang memberatkan mereka?

9. Apakah undang-undang ini secara memadai 
menyediakan hak untuk banding atas putusan dan/
atau hukuman ke pengadilan yang lebih tinggi 
menurut hukum? 

10. Apakah undang-undang ini melarang penggunaan 
pengakuan yang dipaksakan sebagai sebuah bentuk 
bukti dan apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk tidak berbicara?

11. Apakah undang-undang ini melarang orang 
untuk diadili atau dihukum kembali untuk suatu 
pelanggaran dimana terhadap dirinya telah 
dijatuhi hukuman atau dibebaskan?
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12. Apakah undang-undang ini menyediakan hak 
untuk mencari upaya hukum yang tepat waktu dan 
efektif di depan pengadilan yang kompeten untuk 
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dasar? 

Prinsip Utama 3: Proses dimana undang-undang 
yang disahkan dan diberlakukan dapat diakses, adil, 
efisien dan diberlakukan setara

1. Apakah proses legislatif diselenggarakan dengan 
pemberitahuan yang tepat waktu dan apakah terbuka 
untuk umum?

2. Apakah rancangan undang-undang dan transkrip 
atau notulen rapat legislatif yang resmi tersedia untuk 
umum secara tepat waktu?

3. Apakah syarat-syarat legal standing di hadapan 
pengadilan ditetapkan dengan jelas, tidak 
diskriminatif dan tidak terlalu membatasi?

4. Apakah pemeriksaan dan putusan pengadilan segera 
tersedia bagi pihak-pihak terkait?

5. Semua orang sama di hadapan hukum dan 
berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa 
diskriminasi apapun?

6. Apakah orang memiliki akses yang sama dan efektif 
terhadap lembaga-lembaga yudisial tanpa harus 
menghadapi biaya yang tidak masuk akal atau 
hambatan-hambatan administratif yang sewenang-
wenang?

7. Apakah undang-undang diberlakukan secara efektif, 
adil dan setara? Apakah orang yang mencari akses 
terhadap keadilan diberikan bantuan yang memadai?

8. Apakah undang-undang menetapkan reparasi yang 
memadai, efektif dan cepat bagi para korban 
kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia atas 
kerugian yang mereka derita? Apakah para korban 
ini memiliki akses terhadap informasi yang relevan 
mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi? 

9. Apakah undang-undang menetapkan, dan apakah 
Jaksa Penuntut Umum, hakim dan petugas pengadilan 

mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir 
ketidaknyamanan para saksi dan korban (dan wakil-
wakil mereka), melindungi mereka dari campur 
tangan yang tidak sah terhadap privasi mereka 
dengan sepatutnya dan menjamin keselamatan 
mereka dari intimidasi dan tindakan pembalasan 
serta keselamatan keluarga mereka dan para saksi 
sebelum, pada saat dan setelah proses yudisial, 
administratif, atau proses-proses lain yang berdampak 
pada kepentingan mereka?

Prinsip Utama 4: Keadilan diputus oleh pengadilan 
dan lembaga-lembaga keadilan yang kompeten, tidak 
berpihak dan independen 

1. Apakah JPU, hakim dan petugas-petugas pengadilan 
diangkat, diangkat kembali, dipromosikan, 
ditugaskan, didisiplinkan dan diberhentikan 
dengan cara yang mendorong independensi dan 
pertanggungjawaban? 

2. Apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mendapatkan pelatihan, sumber daya dan 
kompensasi yang memadai yang sepadan dengan 
tanggung jawab kelembagaan mereka? Berapa 
persentase anggaran negara yang dialokasikan untuk 
kehakiman dan lembaga-lembaga keadilan utama 
lainnya, seperti pengadilan?

3. Apakah proses peradilan dilakukan secara tidak 
memihak dan bebas dari pengaruh yang tidak patut 
oleh pejabat-pejabat publik atau perusahaan swasta?

4. Apakah pengacara atau penasihat hukum yang 
disediakan oleh pengadilan bagi terdakwa, saksi 
dan korban, kompeten, terlatih, dan dalam jumlah 
yang cukup?

5. Apakah prosedur-prosedur hukum dan gedung 
pengadilan menjamin akses, keselamatan dan 
keamanan yang memadai bagi terdakwa, JPU, 
hakim dan petugas pengadilan sebelum, pada saat 
dan setelah proses yudisial, administratif, atau proses-
proses lain? Apakah ada jaminan yang sama bagi 
masyarakat dan semua pihak terkait selama proses?
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Lampiran 2 – Kerangka Rule of Law di Asean
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NEGARA PIHAK PADA INSTRUMEN-INSTRUMEN UTAMA HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM HUMANITER

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman 
terhadap Kejahatan Genosida X X X X X X X X

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial (CERD) X X X  X X X

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
(ICCPR) X X X X X X

Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) X X

Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimaksudkan 
untuk menghapuskan hukuman mati 

X

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (ICESCR) X X X X X X

Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) X X X X X X X X X X

Protokol Opsional pada Konvensi tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (CEDAW)

X X X X

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

X X X X

Protokol Opsional pada Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan 
Martabat Manusia

X

Konvensi tentang Hak Anak X X X X X X X X X X

Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak 
tentang Keterlibatan Anak-Anak di dalam Konflik 
Bersenjata

X X X X X

Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak 
tentang Penjualan Anak-Anak, Prostutusi Anak dan 
Pornografi Anak

X X X X X

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional X X X

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak 
Semua Buruh Migran dan Keluarga Mereka (ICRMW) X X

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat (CRPD) X X X X X

Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-hak 
Penyandang Cacat X
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Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang 
dari Penghilangan Paksa (CEPD) X

Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang Perbaikan Kondisi 
Anggota Angkatan Perang yang Terluka dan Sakit di 
Medan Pertempuran Darat

X X X X X X X X X X

Konvensi Jenewa II tahun 1949 tentang Perbaikan 
Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Terluka, Sakit dan 
Korban Kapal Karam

X X X X X X X X X X

Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang Perlakuan 
terhadap Tawanan Perang X X X X X X X X X X

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan 
Penduduk Sipil  di Waktu Perang X X X X X X X X X X

Protokol Tambahan tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi 
Jenewa tahun 1949, mengenai Perlindungan terhadap 
Korban-Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol 
I)

X X X X

Protokol Tambahan tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi 
Jenewa tahun 1949, mengenai Perlindungan terhadap 
Korban-Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional 
(Protokol II)

X X X X

Protokol Tambahan tahun 2005 pada Konvensi-Konvensi 
Jenewa tahun 1949, mengenai Lambang Pembeda 
Tambahan (Protokol III)

X X

Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional 
Terorganisir X X X X X X X X X

Protokol untuk Mencegah, Menghapus dan Menghukum 
Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-
anak

X X X X X X X

Protokol Melawan Penyelundupan Buruh Migran melalui 
Darat, Laut dan Udara X X X X X X

Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dan 
Protokol tahun 1967 X X

Konvensi mengenai Status Orang Tanpa 
Kewarganegaraan tahun  1954 X

Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan 
tahun 1961

Konvensi UNESCO Menentang Diskriminasi dalam 
Pendidikan X X X X

PRINSIP UTAMA 1- Pemerintah dan pejabat-pejabat serta wakil-wakilnya bertanggung jawab berdasarkan hukum

Apakah Konstitusi menjamin pemisahan kekuasaan? Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya

Apakah hak-hak dasar dijamin oleh Konstitusi atau 
hukum dasar lainnya? Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Apakah terdapat peraturan perundang-undangan 
keamanan internal atau situasi darurat yang membatasi 
hak-hak dasar dan membenarkan penahanan tanpa 
proses persidangan? 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya
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PRINSIP UTAMA 2  
Undang-undang dan prosedur untuk penangkapan, penahanan dan penghukuman tersedia secara terbuka, sah dan tidak sewenang-wenang

Apakah undang-undang melarang penyiksaan atau 
perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya dalam 
penahanan?

Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya

Apakah undang-undang memberikan akses terhadap 
penasihat hukum? Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya

Apakah undang-undang menjamin hak terdakwa 
untuk diberitahu mengenai dakwaan yang pasti yang 
diarahkan kepadanya tepat waktu?

Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya

Apakah undang-undang ini menjamin hak terdakwa 
untuk diadili tanpa penundaan yang tak semestinya? Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak Ya Ya

Apakah undang-undang pidana dan acara pidana 
tersedia secara terbuka? Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Apakah undang-undang ini secara memadai 
menyediakan hak untuk banding atas putusan dan/
atau hukuman ke pengadilan yang lebih tinggi 
menurut hukum?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

PRINSIP UTAMA 3 - Proses dimana undang-undang yang disahkan dan diberlakukan dapat diakses, adil, efisien dan berlaku sama

Apakah proses legislatif diselenggarakan dengan 
pemberitahuan yang tepat waktu dan apakah terbuka 
untuk umum?

Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya

Apakah rancangan undang-undang dan transkrip 
atau notulensi rapat legislatif yang resmi tersedia untuk 
umum secara tepat waktu?

Tidak Ya Tidak Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya Tidak

Apakah pemeriksaan dan putusan pengadilan segera 
tersedia bagi pihak-pihak terkait? Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Apakah semua orang sama di hadapan hukum dan 
berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa 
diskriminasi apapun?

Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

PRINSIP UTAMA 4 - Keadilan diputus oleh pengadilan dan lembaga-lembaga keadilan yang kompeten, tidak berpihak dan independen

Berapa persentase anggaran negara yang 
dialokasikan untuk kehakiman dan pelaksanaan 
pengadilan? Ti
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Apakah kehakiman menetapkan masa jabatan? Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Yes Ya Ya Tidak

Apakah prosedur-prosedur hukum menjamin akses, 
keselamatan dan keamanan bagi semua pihak 
sebelum, pada saat dan setelah proses yudisial?

Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya

Ketersediaan kelanjutan pendidikan hukum? Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Kasus-kasus yang diterima oleh komisi nasional hak 
asasi manusia atau komisi-komisi independen lainnya 
(jika ada)

N/A N/A

56
37 N/A 96
2

N/A 49
9

N/A 69
5

N/A

Pengaduan-pengaduan yang diajukan terhadap polisi, 
kehakiman atau lembaga-lembaga negara lainnya 
(per tahun) Ti
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Jika ya, berapa banyak yang terselesaikan?

N/A N/A
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dan seorang Pimpinan Wilayah (Resident) ditunjuk pada tahun 1906. Minyak ditemukan disini 
pada tahun 1929 yang kemudian menjadi ekspor utama negeri ini. Pada tahun 1950, Sultan 
Omar Ali Saifuddin III mengambil alih tampuk pimpinan setelah kematian mendadak dari pemimpin 
sebelumnya Sultan Sir Ahmad Tajjudin, dan dengan segera memulai reformasi yang dirancang 
untuk memimpin Brunei menuju kepemimpinan mandiri sementara mempertahankan kewenangan 
Sultan. Pada waktu yang bersamaan, partai politik pertama, Partai Rakyat Brunei (PRB), didirikan 
pada tahun 1956 dan lebih banyak diisi oleh kaum Melayu non-aristokrat yang tidak puas dengan 
kepemimpinan kolonial dan monarki. Konstitusi pertama diumumkan pada tahun 1959 dan 
membentuk Badan Legislatif, namun hal ini dikritik oleh PRB karena dianggap memberi kekuasaan 
terlalu besar kepada Sultan. Pada tahun 1962, sayap militer PRB memberontak, namun dengan 
cepat dipadamkan oleh tentara Inggris. Situasi darurat diumumkan dan masih berlaku sampai saat 
ini. Brunei memperoleh kemerdekaannya secara formal di tahun 1984 setelah bernegosiasi dengan 
Inggris, dengan Sultan sebagai kepala negara. Setelah itu, Perintah Darurat segera diumumkan 
untuk menangguhkan Badan Legislatif, namun perintah ini dicabut tahun 2004 setelah amendemen 
Konstitusional yang memperluas kekuasaan Sultan.

Luas: 5,765 km2

Batas-batas wilayah: Dua bagian yang tak terhubung terletak di bagian pantai barat laut pulau Kalimantan, dan 
berbatasan dengan Malaysia di bagian Selatan dan di bagian utara berupa 161 km garis pantai.

Populasi: 395.207 (perkiraan Juli 2010)

Demografi: 26,6 persen usia 0 – 14 tahun, 70,1 persen usia 15 – 64 tahun, 3,3 persen usia 65 tahun ke atas 
(perkiraan 2010).

Kelompok-kelompok etnis: 67 persen Melayu, 11 persen Cina, 22 persen dari Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut, 
Ukits (kelompok masyarakat asli).

Bahasa: Melayu adalah bahasa resmi. Bahasa Inggris digunakan secara luas dan seluruh peraturan 
perundang-undangan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Bahasa lain yang digunakan termasuk 
Mandarin dan dialek Cina, Dusun, Iban, Hindi dan Tamil.

Agama: Islam adalah agama negara, namun agama lain juga dianut.

Pendidikan dan melek 
huruf:

92.7%

Produk Domestik Bruto 
(PDB): 

11,96 milyar dollar AS,50.300 dollar AS  per kapita (Perkiraan tahun 2010)

Sistem pemerintahan: Monarki Islam Melayu di bawah Situasi Negara Darurat.

Isu-isu hak asasi manusia: Situasi Darurat di Brunei masih berlaku hingga saat ini, tata pemerintahan yang baik (good 
governance) sangat bergantung pada individual tanpa kerangka institusional untuk menjamin 
kelanjutan perdamaian dan stabilitas; kebebasan berbicara dibatasi oleh Undang-Undang Penistaan 
(Defamation Act), Undang-Undang Surat Kabar (Newspaper Act), Undang-Undang Pemberontakan 
(Sedition Act), Undang-Undang Keamanan Internal (Internal Security Act), diperbolehkannya 
penggunaan hukuman fisik bagi pelanggar imigrasi, ketidaksetaraan hak perempuan dalam 
persoalan perdata seperti perceraian dan warisan, Islam non-Melayu menghadapi diskriminasi 
konstitusional.

Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional

ADB, APEC, ARF, ASEAN, C, CP, EAS, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDB, IFRCS, ILO, IMF, IMO, 
IMSO, Interpol, IOC, ISO (koresponden), ITSO, ITU, NAM, OIC, OPCW, PBB, UNCTAD, 
UNESCO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO.

Perjanjian-perjanjian hak 
asasi manusia yang telah 
diratifikasi

CRC (1995) dan Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak (2006) – reservasi atas CRC Pasal 
14, 20 & 21.
CEDAW (2006) – reservasi atas Pasal 9(2) & 29(1)
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Tinjauan

Brunei secara resmi adalah Monarki Islam Melayu 
(Melayu Islam Beraja), dengan kekuasaan absolut berada 
pada Sultan dan Yang Di-Pertuan (Kepala Negara), 
yang adalah juga Perdana Menteri, Kepala Angkatan 
Bersenjata (Menteri Pertahanan), dan Menteri Keuangan. 
Sultan diberi nasihat oleh enam Dewan: Dewan Penasihat 
(Privy Council) yang meberikan masukan dalam masalah 
pangkat dan penghargaan umum, Dewan Agama 
(Religious Council) yang menangani masalah keagamaan 
Islam, Dewan Menteri (Council of Ministers) untuk masalah 
eksekutif, Dewan Adat Istiadat (Adat Istiadat Council) yang 
memberikan nasihat tentang adat istiadat negara, Dewan 
Legislatif (Legislative Council) untuk masalah legislatif dan 
Dewan Suksesi (Council of Succession). Seluruh Dewan 
ditunjuk oleh Sultan, dan meski mereka memiliki hak 
konsultatif, Sultan tidak harus bertindak mengikuti nasihat 
yang diberikan oleh mereka.

Kehakiman dibentuk melalui undang-undang terpisah 
sesuai dengan status dari masing-masing Pengadilan.i 
Lalu peraturan perundang-undangan Brunei didasari oleh 
sistem Common Law Inggris (British Common Law) tetapi 
paralel dengan peraturan perundang-undangan Syariah 
untuk hal-hal Islami. Tujuan dari kehakiman, sebagaimana 
dinyatakan dalam situsnya, adalah “Menjunjung Rule 
of Law (Negara Hukum, untuk selanjutnya akan disebut 
sebagai rule of law).”ii Otoritas pengadilan dalam sistem 
ini adalah Dewan Penasihat Inggris (UK Privy Council), 
Mahkamah Agung (Supreme Court), dan Pengadilan 
Menengah (Intermediate Courts), Pengadilan Subordinasi 
(Subordinate Courts) dan Pengadilan Syariah (Syariah 
Courts). Pengadilan dalam sistem Common Law memiliki 
otoritas baik atas masalah perdata maupun pidana, 
sebagaimana masalah pribadi untuk warga non-Muslim. 
Hukum Syariah dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Pengadilan Syariah (Syariah Courts Act) (1998, 2000) 
dan pengadilannya memiliki otoritas dalam hukum 
keluarga Islam, sebagaimana juga jurisdiksi pidana 
untuk pelanggaran Syariah. Pengadilan ini melahirkan 
pengadilan tradisional asli yang dikenal sebagai 
pengadilan Kadi dan memberikan kekuasaan yang lebih 
besar bagi pengadilan tersebut.

Lapisan terbawah sistem ini bekerja untuk mengurus 
administrasi lokal, dengan Penghulu yang dipilih (kepala 
mukim atau kecamatan) dan Ketua Kampung (kepala 
desa). Mereka bertanggung jawab atas masalah 
kesejahteraan lokal dan dapat juga bertanggung jawab  
kepada Kepala Kecamatan atau Dewan Konsultatif 
Desa. Mereka harus beragama Islam dan  disetujui oleh 
pemerintah. Pengaduan kecil dan pengadilan arbitrase 
baru-baru ini dapat juga dilakukan.

Warga negara Brunei secara resmi adalah “warga” 
Sultan dan bersumpah setia kepadanya. Secara teknis 
warga memperoleh hak-hak yang dapat dikesampingkan 
(derogable) berdasarkan persetujuan Sultan. Tidak 
terdapat hak-hak fundamental di dalam Konstitusi, yang 
pada dasarnya adalah dokumen yang memaparkan 
struktur pemerintahan. Sultan memiliki kekebalan penuh 
dari hukum, dan kekebalan sebagian juga diperoleh 
oleh aparat negara dan mereka yang bekerja atas nama 
Sultan berdasarkan Pasal 84B Konstitusi.

Konstitusi pertama kali disahkan pada tahun 1959 
di bawah pemerintahan Inggris. Sebelumnya, Sistem 
Residensial (Residential System) yang pernah dijalankan 
memberikan kekuasaan absolut kepada Residen, seorang 
petugas kolonial Inggris. Sebagai bagian untuk menuju 
dekolonisasi, Inggris memasang Sultan Omar sebagai 
pengganti Residen, dan meletakkan kekuasaan penuh 
kepada Sultan berdasarkan aturan dalam Konstitusi tahun 
1959. Konstitusi ini juga menyusun dan memutuskan 
pemilihan di tahun 1961, dan seluruh kursi dimenangkan 
oleh Partai Rakyat Brunei (PRB). Namun, hanya 16 kursi 
dari 33 kursi yang ada diperuntukkan untuk anggota 
terpilih dan PRB tidak dapat membentuk pemerintahan. 
Ketika tekanan meningkat atas proposal Sultan untuk 
bergabung dengan Malaysia, pemberontak sayap militer 
PRB, yang menyebut diri mereka sebagai Angkatan 
Bersenjata Kalimantan Utara, melakukan sebuah revolusi 
melawan pemerintah. Sultan mengumumkan negara 
dalam keadaan darurat dan pasukan Inggris dari 
Singapura mengalahkan revolusi tersebut hanya dalam 
beberapa hari. PRB dilarang, dan pimpinannya ditahan 
atau kabur.
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Setelah mencapai kemerdekaannya di tahun 1984, Sultan 
Brunei yang baru, Hassanal Bolkiah (ayahnya, Omar 
mundur di tahun 1971), dengan segera menghapuskan 
Dewan Legislatif berdasarkan Peraturan Darurat. Dewan 
Legislatif tidak dibentuk kembali sampai tahun 2004, ketika 
amendemen Konstitusi mengurangi kekuasaan legislatif 
menjadi semata-mata kekuasaan penasihat. Amendemen 
ini memperluas dan memperjelas kekuasaan Sultan, 
termasuk memberikan otoritas eksekutif utama, dengan 
mempertimbangkan peran Perdana Menteri, komandan 
dari angkatan bersenjata, dan kekebalan hukum absolut 
berdasarkan hukum. 28 anggota Dewan Legislatif saat ini 
bertemu secara tahunan untuk mendiskusikan kebijakan 
dan hanya empat dari antaranya dipilih secara resmi.

Secara teknis, Brunei tetap berada dalam situasi 
darurat yang diumumkan pada tahun 1962, sejak saat 
itu pengumuman ini diperbarui terus menerus setiap 
dua tahun sekali. Sehingga dalam terminologi Brunei, 
“Peraturan” adalah peraturan perundang-undangan  
yang dibentuk oleh Sultan di bawah kekuasaan darurat 
pada Pasal 83 (3) Konstitusi, sementara “Undang-
Undang” adalah aturan-aturan yang disahkan melalui 
proses normal dengan melibatkan Dewan Legislatif. 
Maksudnya adalah agar Peraturan darurat pada 
akhirnya akan disahkan menjadi undang-undang pada 
suatu waktu nanti.iii Namun, undang-undang seringkali 
digantikan oleh Peraturan, sehingga sulit untuk mengenali 
kecenderungan perubahan institusional yang terjadi. 
Sejumlah peraturan perundang-undangan telah adopsi, 
kadang-kadang secara verbatim, dari hukum Singapura 
sejak kemerdekaan dan hal ini mencakup juga Undang-
Undang Singapura yang sering dikritisi oleh kelompok 
hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Keamanan 
Internal (Pasal 105) dan Undang-Undang Surat Kabar 
(Pasal 105).  Undang-Undang Keamanan Internal telah 
disahkan pada hari Brunei memperoleh kemerdekaannya 
dan diperbaiki pada tahun 2002, sementara Undang-
Undang Surat Kabar telah diperbaiki sebagian besar 
isinya pada saat yang sama dan diperbaiki kembali 
pada tahun 2002.

Brunei berargumen bahwa luas wilayahnya yang kecil 
membuat pengecualian khusus dibanding sistem di 
negara lain, seperti tidak adanya Pengujian Undang-
Undang (Judicial Review). Dalam hal ini, Jaksa Agung 
telah menyatakan:

Di beberapa negara, pengadilan memiliki kekuasaan 
untuk menguji tindakan administratif namun negara 
tersebut biasanya memiliki pasukan pengacara yang 
menangani gugatan tersebut (pengacara pengadilan, 
pengacara bagi korban atau penggugat dan 
pengacara Pemerintah atau otoritas publik). Dengan 
demikian, sistem pengujian undang-undang tersebut 
mungkin tidak cocok dengan Brunei Darussalam.iv

Dengan demikian kedua sanggahan untuk standar prinsip 
rule of law dapat disimpulkan menjadi: pertama, bahwa 
Brunei terlalu kecil dengan sumber daya manusia yang 
tidak memadai untuk berjalan di dalam sistem tersebut, 
dan kedua, bahwa hal ini juga tidak sejalan dengan 
budaya sistem negara tersebut. Namun demikian, 
legitimasi pemerintah dalam memberikan pelayanan 
untuk kepentingan publik dan pelayan publik secara 
berkala didorong untuk menjunjung prinsip-prinsip ini  
Untuk sebuah negara sekecil Brunei, negara ini tidak 
memiliki birokrasi yang besar dan terdapat peluang 
akses yang cukup besar dari badan-badan pemerintah 
kepada penduduknya. Pada saat yang bersamaan, 
hanya ada sedikit pengaturan institusional yang tersedia 
untuk meninjau atau mengubah mekanisme yang ada, 
ditambah lagi dengan sedikitnya data tentang aktivitas 
pengadilan yang tersedia bagi publik.

Kesulitan lain dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh studi ini adalah struktur Konstitusi yang 
unik dari negara Brunei yang mensyaratkan status khusus 
bagi Sultan, paling tidak hampir pada setiap indikator, 
harus diingat bahwa Sultan berada di atas hukum. 
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai 
perlindungan hukum yang relatif diberikan kepada 
kerabat dekat dan relasinya, mengingat gugatan kepada 
Sultan maupun atas tindakan keluarganya hanya pernah 
dilakukan di pengadilan di luar Brunei.v Sebagai sebuah 
kesultanan yang cukup kaya dan damai, struktur yang ada 
saat ini memiliki sejarah kebudayaan yang panjang dan 
hanya ada sedikit keinginan untuk melakukan perubahan 
fundamental, satu hal yang perlu diingat adalah 
filsafat Monarki Melayu Islam tidak dapat didiskusikan 
oleh anggota Dewan Legislatif. Sehingga prinsip rule 
of law cukup kuat selama struktur institusional yang 
menjadi landasannya tidak dipertanyakan dan warga 
mempertahankan kesetiaan absolut kepada Sultan.
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 Administrasi Peradilan

Indikator Profil

Jumlah hakim Pengadilan Magistrat: 5 Magistrat
Pengadilan Menengah: 2 Hakim.
Mahkamah Agung: 3 Hakim, 6 Panitera
Total: 16
(Informasi dari Profil yang tersedia di judicial.gov.bn)

Jumlah advokat Tidak diketahui, 33 firma hukum terdaftar di situs kehakiman.

Jumlah penerimaan advokat per 
tahun? Harga/biaya

Tidak dapat diberlakukan karena Brunei menerima kualifikasi dari berbagai jenis institusi 
termasuk dari luar negeri.

Standar jangka waktu pelatihan/
kualifikasi

Kualifikasi dapat diperoleh dari berbagai jurisdiksi, rata-rata dalam 4 tahun, meski lebih 
pendek untuk pengacara Syariah.

Ketersediaan pelatihan pasca 
kualifikasi

Ya.

Rata-rata lamanya waktu dari 
penangkapan ke persidangan 
(pidana)

Tidak diketahui.

Rata-rata lamanya persidangan (dari 
pembukaan ke putusan)

Tidak diketahui.

Aksesibilitas publik terhadap 
putusan-putusan individu

Ya, dalam Putusan Pengadilan Brunei Darussalam.

Struktur banding

Perdata

•	 Dewan	Penasihat	Inggris
•	 Pengadilan	Tinggi
•	 Pengadilan	Menengah
•	 Pengadilan	Magistrat

Pidana

•	 Pengadilan	Banding
•	 Pengadilan	Tinggi
•	 Pengadilan	Menengah
•	 Pengadilan	Magistrat

Syariah

•	 Pengadilan	Banding	
Syariah

•	 Pengadilan	Tinggi	Syariah
•	 Pengadilan	Subordinasi	
Syariah

Kasus-kasus yang diterima oleh 
komisi nasional hak asasi manusia 
atau komisi-komisi independen 
lainnya (jika ada)

Tidak dapat diterapkan.

Pengaduan-pengaduan yang 
diajukan terhadap polisi, kehakiman 
atau lembaga-lembaga negara 
lainnya (per tahun)?
Berapa yang terselesaikan?

Tidak diketahui.
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A. Pemerintah dan pejabat-pejabat serta 
wakil-wakilnya bertanggung jawab 
berdasarkan hukum

1. Kekuasaan Pemerintah berdasarkan Konstitusi

Tidak ada pemisahan kekuasaan yang formal. Konstitusi 
tahun 1959 dirancang diantara Dewan Eksekutif dan 
Legislatif. Kehakiman tidak didefinisikan di dalam 
Konstitusi ini dan justru dibentuk di dalam Undang-Undang 
Mahkamah Agung (Supreme Court Act). Konstitusi telah 
berulang kali diamendemen, dengan perubahan penting 
di tahun 1984 dan 2004. Lebih lanjut lagi, Peraturan 
Darurat 1984 (Konstitusi) (Amendemen dan Penundaan) 
telah membatalkan Bagian VI dan VII dari Konstitusi yang 
berhubungan dengan Dewan Legislatif, dan Peraturan ini 
tidak dicabut sampai tahun 2004, setelah amendemen 
Konstitusi yang menghapuskan pengawasan kepada 
Sultan dan memberikan kekebalan penuh.

Amendemen tahun 1984 dan 2004 telah memperluas 
kekuasaan Sultan. Setelah Brunei memperoleh 
kemerdekaannya, kekuasaan Sultan diperluas dari 
kekuasaan yang mulanya diberikan oleh Inggris, dengan 
menggunakan Peraturan Darurat 1984 (Konstitusi) 
(Amendemen  dan Penundaan) untuk menghapus 
kewenangan Dewan Legislatif melakukan pengawasan 
atas Eksekutif. Hal ini mencakup, misalnya, Pasal 39 
dari Konstitusi tahun 1984, yang mengharuskan Sultan 
untuk membuat Undang-Undang “dengan nasihat dan 
persetujuan dari Dewan Legislatif)”. Konstitusi tahun 2004 
menegaskan kembali Dewan Legislatif, namun hanya 
dengan kekuasaan sebagai penasihat dan tidak ada 
satupun dari isi Konstitusi yang ditujukan untuk mengurangi 
hak prerogatif Sultan (Pasal 84(2)).

Dalam sejarah, upaya untuk melakukan pengawasan 
atas Eksekutif oleh Dewan Legislatif gagal dilakukan 
pada tahun 1962 pada saat Brunei berada di bawah 
kekuasaan Inggris, setelah terjadi pemberontakan untuk 
merebut kekuasaan. Pemberontakan ini dengan cepat 
ditumpas oleh pasukan Inggris. Namun, situasi negara 
darurat kemudian diumumkan dan hal ini diperbarui 
terus menerus setiap dua tahun sejak saat itu dan masih 
berlaku hingga saat ini. Kekuasaan darurat di dalam 
Pasal 83(3) Konstitusi (dan Pasal 3(1) Undang-Undang 

Peraturan Darurat) telah memberikan Sultan kewenangan 
absolut untuk mengeluarkan Peraturan selama sang Sultan 
menganggap bahwa Peraturan tersebut “sesuai dengan 
kepentingan publik” dan kemudian tidak ada batasan 
eksternal untuk menjalankan kekuasaan ini berdasarkan 
Konstitusi.

Dalam praktiknya, kebanyakan peraturan yang membawa 
dampak bagi warga adalah hal-hal yang berhubungan 
dengan pengaturan kesejahteraan seperti Peraturan 
tentang Anak dan Pemuda tahun 2006 (Children 
and Young Persons Order 2006), Peraturan tentang 
Anak tahun 2000 (Children Order 2000), Peraturan 
Pendidikan Wajib tahun 2007 (Compulsory Education 
Order 2007), Peraturan Ketenagakerjaan tahun 2009 
(Employment Order 2009), Peraturan Legitimasi tahun 
2001 (Legitimacy Order 2001), atau tentang masalah 
teknis, seperti Peraturan Arbitrase tahun 2009 (Arbitration 
Order 2009), Peraturan Penanggulangan Bencana 
tahun 2006 (Disaster Management Order tahun 2006), 
Peraturan Sertifikat Halal dan Label Halal tahun 2005 
(Halal Certificate and Halal Label 2005), Peraturan 
Perbankan Internasional tahun 2000 (International 
Banking Order 2000), Peraturan tentang Hukum Acara 
Perdata Pengadilan Syariah tahun 2005 (Syariah Court 
Civil Procedure Order 2005), dan juga beberapa 
masalah pidana, seperti Peraturan Registrasi Pidana tahun 
2008 (Criminal Registration Order 2008) dan Peraturan 
Perdagangan dan Penyelundupan Orang tahun 2009 
(Trafficking and Smuggling of Persons Order 2009).

Kebanyakan Peraturan yang dibuat di bawah kekuasaan 
darurat tidak bersifat kontroversial  dan masuk akal, sesuai 
dengan kepentingan publik. Namun, pengecualian 
utama adalah Peraturan Darurat tahun 1984 (Emergency 
Order 1984) yang berlangsung hingga tahun 2004 dan 
menghapus Dewan Legislatif (Dewan ini dibentuk kembali 
sejalan dengan penghapusan Undang-Undang yang 
mengharuskan dewan untuk menyetujui amendemen  oleh 
Sultan, dll). Peraturan Darurat tahun 2004 (Kelanjutan 
dan Pengesahan Aturan Darurat) yang menggantikan 
Peraturan tahun 1984 masih berlaku hingga saat ini.
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2. Amendemen atau penangguhan undang-undang

Pasal 85(1) Konstitusi memberikan Sultan kekuasaan untuk 
mengamendemen Konstitusi. Meskipun membutuhkan 
konsultasi dengan Dewan Penasihat, nasihat dari mereka 
tidak bersifat mengikat. Berdasarkan Konstitusi tahun 
1984, terlepas dari kondisi negara darurat, persetujuan 
Dewan Legislatif dibutuhkan untuk melakukan amendemen  
atau pembatalan oleh Sultan berdasarkan Bagian 85 
(3). Namun, berdasarkan Konstitusi tahun 2004, hal ini 
diubah hanya mensyarakatkan mereka untuk meninjau 
dan apabila perlu, mengusulkan perubahan pada 
amendemen yang dikirimkan kepada mereka, setelah 
itu Sultan bebas untuk menerima atau menolak proposal 
tersebut. Dewan Legislatif lebih jauh lagi dilarang untuk 
mendikusikan masalah apapun yang dapat mengurangi 
hak dan kekuasaan Sultan dan keluarganya, mereka 
juga tidak diperbolehkan mendiskusikan hal-hal yang 
berhubungan dengan filsafat nasional dari Monarki 
Melayu Islam. Sultan tidak diharuskan memberikan alasan 
atas setiap keputusan yang dibuatnya.

Kehakiman tidak diperbolehkan untuk campur tangan 
dalam struktur Konstitusional melalui penafsiran atau 
susunan dari isi Konstitusi, dan peninjauan undang-
undang dilarang secara tegas. Jika ada pertanyaan 
tentang penafsiran Konstitusi, sebuah Persidangan 
Penafsiran akan ditunjuk oleh Sultan dengan kekuasaan 
untuk melakukan penafsiran atas undang-undang (Pasal 
86(6) dan 86(7)).

3. Pertanggungjawaban para pejabat berdasarkan 
hukum

Konstitusi tahun 2004 memberikan Sultan kekebalan 
penuh baik dalam kapasitas pribadi maupun resmi 
berdasarkan Pasal 84B(1):

Yang Mulia Sang Sultan dan Yang Di-Pertuan tidak 
dapat melakukan kesalahan baik dalam kapasitas 
pribadi maupun resminya. Yang Mulia Sang 
Sultan dan Yang Di-Pertuan tidak dapat diminta 
pertanggungjawabannya dalam proses apapun di 
dalam pengadilan atas apapun yang telah dilakukan 
atau yang akan dilakukan olehnya selama atau 
setelah masa kepemimpinannya baik dalam kapasitas 
pribadi maupun kapasitas resminya.

Pasal 84B(2) lebih lanjut lagi memberikan para pejabat 
yang bekerja atas nama Sultan kekebalan atas tindakan 
yang diambil dalam kapasitas resmi mereka, meski 
pengecualian dapat dibuat secara tertulis terhadap para 
pejabat ini untuk mengajukan perkara hukum atas mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
Undang-Undang Pencegahan Korupsi (Prevention of 
Corruption Act) memaparkan penyalahgunaan kekuasaan 
yang dapat membuat seorang pejabat negara dihukum. 
Terlebih dari itu, terdapat aturan agar polisi tidak 
dikecualikan dari proses hukum umum berdasarkan Pasal 
34 dari Undang-Undang Polisi Kerajaan Brunei (Royal 
Brunei Police Force Act).

Penyidikan resmi atas perilaku yang tidak pantas, korupsi 
atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh pejabat 
sangat sulit untuk dievaluasi karena pers berada dalam 
control ketat. Mayoritas kasus korupsi yang diberitakan 
jumlahnya sedikit dan umumnya berhubungan dengan 
kasus-kasus lalu lintas. Biro Anti Korupsi (Anti-Corruption 
Bureau) mendata 355 kasus yang diterimanya selama 
tahun 2010, namun tidak jelas apa tindak lanjut dari 
kasus-kasus ini. Tindak lanjut yang dapat diakses 
belakangan ini, hanya mencatat data berupa angka-
angka (jumlah kasus yang berujung pada penyidikan, 
rujukan, “lampiran dari data yang ada”, “KIV”, dan 
tidak ada tindaklanjutnya) – dari sekitar 215 kasus di 
tahun 2008 (anehnya, tidak ada kasus terdata di tahun 
2009), hanya sekitar 30 persen di antaranya berujung 
pada penyidikan dan jumlah yang sama tidak ada tindak 
lanjutnya.vi Tidak jelas berapa kasus yang diputus di 
pengadilan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan 
Korupsi.vii

Kasus korupsi yang paling menonjol adalah kasus 
saudara laki-laki Sultan Hassanal Bolkiah, Pangeran Jefri, 
yang dituduh menggelapkan miliaran dolar dari Badan 
Investasi Brunei (Brunei Investment Agency) ke Amedeo 
Development, kedua lembaga ini dijalankannya sampai 
krisis keuangan menimpa Asia di tahun 1997-1998. 
Tuduhan awal atas Pangeran Jefri telah diselesaikan pada 
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tahun 2000 setelah ia setuju untuk melepaskan aset yang 
diduga bernilai sekitar 5 miliar dollar AS. Komplikasi 
lebih lanjut membawa Pangeran Jefri mengajukan 
banding ke Privy Council di London namun Privy Council 
menolak bandingnya dan surat perintah penangkapan 
dikeluarkan atas namanya pada tahun 2008  di London. 
Namun demikian, ia menyatakan telah melakukan 
rekonsiliasi dengan Sultan Bolkiah dan masalah ini 
nampak telah diselesaikan secara pribadi sehingga cara 
pertanggungjawaban yang dikenakan pada Pangeran 
Jefri tidak diketahui.

Kasus menonjol lainnya adalah kasus yang melibatkan 
mantan Menteri Pembangunan, Dr. Haj Ismail bin 
Haj Damit dan rekannya di dalam persidangan yang 
berlangsung selama lima tahun sejak tahun 2005 
hingga 2010. Didakwa berdasarkan Undang-Undang 
Pencegahan Korupsi dan KUHP, kasus tersebut berujung 
pada sebuah putusan, denda sebesar 4,2 juta dollar 
Brunei (sekitar 3,2 juta dollar AS) dan biaya pengadilan 
serta tujuh tahun penjara bagi sang Menteri. Biasanya, 
kasus-kasus yang dilaporkan oleh Biro Anti Korupsi 
melibatkan pejabat tingkat rendah dengan nilai uang 
yang tidak terlalu besar.

B. Undang-undang dan prosedur 
penangkapan, penahanan dan 
penghukuman tersedia secara terbuka, 
sah dan tidak sewenang-wenang; 
dan melindungi hak-hak dasar 
atas integritas fisik, kebebasan dan 
keamanan pribadi, dan kepatutan 
prosedural di dalam hukum

1. Ketersediaan hukum

Undang-Undang dan peraturan dapat diakses dari 
situs web Kantor Kejaksaan Agung tanpa dikenakan 
biaya sejak tahun 2008. Versi cetak juga dapat dibeli 
dari Kantor Kejaksaan Agung di Bandar Seri Begawan 
dengan harga tertentu. Namun, sebagian besar peraturan 
perundang-undangan diterbitkan dalam bahasa Inggris 
dan sangat sedikit, yang diterjemahkan ke bahasa 
Melayu, dan sebagian besar adalah tentang hukum 
Islam. Karena itu ada beberapa kesulitan aksesibilitas 
bagi penduduk pada umumnya, meski penerjemah yang 
ditunjuk pengadilan dapat mengurangi risiko ini.

Kasus yang ditangani di Brunei diterbitkan dalam Putusan 
Tahunan Pengadilan Brunei Darussalam (Judgments of the 
Courts of Brunei Darussalam/ JCBD) yang diterbitkan 
oleh pemerintah. Rincian dari suatu kasus hanya dapat 
diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait dengan putusan 
tersebut  dan tidak dapat diakses secara publik. Oleh 
sebab itu, maka sebuah arsip hukum bisa dinyatakan 
cukup sulit untuk diakses.

2. Aksesibilitas dan penerapan hukum

Kesultanan sering menyatakan bahwa hukum harus 
diterapkan secara setara dan harus dapat diperkirakan. 
Namun, Sultan dan otoritas pemerintah telah diberikan 
kekebalan atas tindakan yang diambil dalam kapasitas 
resmi mereka berdasarkan Pasal 84(b) dari Konstitusi. 
Meski demikian, ketentuan dalam bentuk Undang-
Undang tertulis dapat dikeluarkan untuk memperkarakan 
siapapun kecuali Sultan atas kesalahan yang mereka 
lakukan dalam tugas resmi mereka. Tanpa aturan ini, 
akan banyak prosedur hukum yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
menjadi tidak berarti. Berdasarkan Bab IV dari Hukum ini, 
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prosedur yang jelas untuk penggeledahan, penangkapan 
dan penyitaan diatur sedemikian rupa dalam teori untuk 
memastikan konsistensi pelaksanaan undang-undang 
terkait dengan hak-hak warga negara. Sebagai negara 
yang menggunakan sistem Common Law Inggris, 
undang-undang yang sudah tersedia dan dapat diakses, 
paling tidak oleh pengacara, serta dapat dipahami 
dan diterapkan secara konsisten. Berdasarkan Undang-
Undang Penerapan Undang-Undang (Application of Laws 
Act), preseden dari hukum Inggris dapat diterapkan jika 
hal tersebut tidak menggantikan hukum dan adat Brunei. 
Lebih jauh lagi, kasus-kasus dari Malaysia, Singapura, 
dan sistem Common Law Inggris lainnya dapat digunakan 
namun tidak mengikat, dan hanya memiliki “kekuatan 
persuasif”.

Oleh karena itu kesulitan dalam menjawab pertanyaan 
ini adalah ketika undang-undang didefinisikan secara 
jelas dan sempit, penilaian atas undang-undang 
tersebut adalah adanya penerapan hukum yang setara 
bagi semua pihak, namun ketika peraturan perundang-
undangan dan kekuasaan diskresi didefinisikan secara 
luas, penerapannya lebih sulit untuk dinilai, khususnya 
ketika hal tersebut jarang sekali diuji. Misalnya, Peraturan 
Masyarakat (Societies Order) (tahun 2005) diduga telah 
digunakan untuk melarang beberapa perkumpulan, 
termasuk dua partai oposisi, sehingga hanya ada satu 
partai oposisi yang sah di negara tersebut.viii

3. Penahanan preventif

Dalam situasi yang normal, polisi dapat menahan 
seorang tersangka hingga 48 jam dengan surat perintah. 
Namun, berdasarkan Undang-Undang Keamanan 
Internal, penahanan seseorang yang diduga oleh Sultan 
atau Menteri dianggap “bertindak dengan cara yang 
membahayakan keamanan  Brunei Darussalam” (Pasal 
3(1)) boleh dilakukan selama dua tahun tanpa surat 
perintah penahanan, putusan atau persidangan dan 
dapat diperbarui.

Meski pengetahuan tentang penerapan Undang-Undang 
Keamanan Internal tidak lengkap, namun Muhamad 
Yasin Abdul Rahman, seorang petinggi Partai Rakyat 
Brunei yang terlibat dalam gerakan pemberontakan 

ditahan dari tahun 1962 sampai tahun 1973 ketika ia 
kabur melarikan diri ke Malaysia. Pada saat ia kembali 
ke Brunei tahun 1997, ia dengan segera ditangkap 
dan ditahan sampai kemudian ia dibebaskan pada 
tahun 1999 setelah bersumpah setia kepada Sultan 
dan mengakui “kejahatan-”nya. Beberapa warga lain 
juga ditahan pada tahun 1998 karena menyebarkan 
pamflet yang menuduh perilaku yang tidak pantas dari 
keluarga kerajaan dan aparat pemerintah sehubungan 
dengan hancurnya Amedeo Development, dan beberapa 
penganut agama Kristen juga ditahan di tahun 2000 dan 
2001 atas tuduhan tindakan subversi, meskipun telah 
dinyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan 
keagamaan. Diduga setelah beberapa orang yang 
diduga terlibat dalam pemalsuan dan tiga orang lainnya 
yang dikatakan telah membocorkan rahasia pemerintah 
dibebaskan pada tahun 2008 dan 2009, pemerintah 
sudah tidak memiliki tahanan yang ditahan atas dasar 
Undang-Undang Keamanan Internal.ix

4. Perlindungan terdakwa dari perlakuan atau 
penghukuman sewenang-wenang 

Pasal 40(i) dari Undang-Undang Keamanan Internal 
melarang penggunaan “kekerasan personal” terhadap 
tahanan namun hal ini dapat ditiadakan “dalam kasus 
menghadapi seseorang yang berulang kali menolak 
untuk patuh kepada perintah yang sah, pembelaan diri, 
membela petugas lain, seseorang atau tahanan lain.” 
Sanksi hukuman fisik (hukum cambuk) diperbolehkan untuk 
beberapa kasus pelanggaran dalam KUHP dan juga 
pelanggaran imigrasi.

Penahanan tanpa persidangan diperbolehkan oleh 
Undang-Undang Keamanan Internal. Habeas Corpus 
diatur dalam KUHAP Bab XXXIV, namun dikesampingkan 
ketika Undang-Undang Keamanan Internal diterapkan 
(Pasal 61(b) Undang-Undang Keamanan Internal). Dalam 
praktiknya, kekuasaan darurat dapat juga digunakan 
untuk menolak permohonan untuk bebas dengan uang 
jaminan jika pengadilan menganggap perlu. Tahanan  
tidak dapat ditahan lebih dari 15 hari berdasarkan 
perintah Magistrat. Namun, batasan ini tidak dapat 
diterapkan jika perintah dikeluarkan oleh Pengadilan 
Tinggi.
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5. Prinsip praduga tak bersalah

Prinsip praduga tak bersalah tidak dinyatakan secara 
eksplisit di dalam undang-undang. Namun, dalam 
praktiknya, terdakwa dalam kasus pidana diasumsikan 
tidak bersalah sebelum persidangan. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Hakim Agung Yang Amat Arif 
Mohammad Saied:

Saya mengatakan bahwa sistem pengadilan pidana 
kita dihormati, telah teruji selama berabad-abad dan 
telah melalui berbagai amendemen  agar dapat 
menjawab tuntutan perubahan zaman dan untuk 
menghadapi kejahatan yang lebih canggih dan 
kejahatan kerah putih, namun yang tidak tergantikan 
sedikit pun adalah tiga prinsip fundamental yang 
menjadi dasar penentuan nasib seorang tertuduh 
di hadapan pengadilan; yang pertama adalah, 
prinsip praduga tak bersalah, yaitu, seorang 
terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai terbukti 
bersalah, kedua adalah bahwa beban penuntutan 
untuk membuktikan tertuduh bersalah harus 
dibuktikan melalui prinsip pembuktian yang sah dan 
meyakinkan, dan ketiga adalah bahwa semua orang 
sama di hadapan hukum dan diperlakukan sama oleh 
pengadilan negara, sehingga kepribadian dari tiap-
tiap pihak tidak memiliki pengaruh apapun.x

Namun, tahanan di bawah Undang-Undang Keamanan 
Internal tidak memiliki keuntungan atas pertimbangan 
tersebut. Penentuan penahanan dibuat oleh Sultan, 
dan laporan Badan Penasihat (berdasarkan Pasal 5(4)) 
yang mengkaji dasar perintah penahanan tersebut tidak 
mengikat diskresi Sultan (Pasal 6 (2)).

6. Akses pada penasihat hukum dan hak atas 
informasi

Pengacara yang berkualitas dan penasihat hukum 
memiliki hak untuk beracara dan memberikan pembelaan 
di semua pengadilan di Brunei.xi Tertuduh juga dapat 
memilih untuk mewakili dirinya sendiri. Namun, akses 
pada penasihat hukum untuk tahanan Undang-Undang 
Keamanan Internal agak kurang jelas.

Bantuan hukum disediakan bagi terdakwa yang 
menghadapi ancaman hukuman berat (misalnya ketika 
hukuman mati diberlakukan). Sebuah badan bantuan 
hukum Syariah juga konon sedang dibentuk,xii dan sebuah 
klinik nasihat hukum juga telah dibentuk tahun 2010 untuk 
melayani masyarakat yang pendapatannya kurang dari 
750 dollar Brunei per bulan.xiii

Hukum Brunei menjamin hak tertuduh untuk diberitahukan 
tuduhan yang dikenakan kepadanya. Petugas polisi 
harus membacakan hak-hak tuduhan kepada tertuduh 
berdasarkan Pasal 117 KUHAP. Namun, tidak ada aturan 
yang mengatur tentang lamanya waktu untuk menyiapkan 
pembelaan atau berkonsultasi dengan penasihat hukum 
mereka. Berdasarkan sistem Common Law Inggris, 
sebagian besar hak yang fundamental tercantum dalam 
Konstitusi, namun Konstitusi Brunei tidak mencantumkan 
hak apapun. Sehingga dapat terlihat kesenjangan di 
berbagai bidang, seperti hak atas penasihat, yang tidak 
dicantumkan secara eksplisit.

Dengan populasi yang relatif sedikit, pengadilan Brunei 
tidak mengalami masalah tumpukan kasus, meski semakin 
kompleks suatu kasus, makin lama kemungkinan kasus 
itu dapat disidangkan dan diputuskan. Prinsip tentang 
ketepatan waktu disampaikan oleh Jaksa Agung: “Untuk 
memberikan keadilan kita harus menghindari penundaan 
yang tidak perlu dalam penyidikan, penuntutan dan 
kesaksian dari kasus-kasus.” Sebaliknya, “apabila Anda 
menghadirkan keadilan terlalu cepat sehingga tidak ada 
waktu yang cukup baik bagi penuntut atau pemohon 
atau terdakwa untuk menyiapkan perkara mereka maka 
Anda tidak memberikan keadilan.”xiv Tidak kalah penting, 
penundaan dapat terjadi karena ketiadaan ahli forensik di 
negara tersebut, yang membutuhkan laporan dari luar atau 
proses lain. Sekali lagi, pengecualiannya adalah bahwa 
persidangan tidak dibutuhkan oleh tahanan yang ditahan 
berdasarkan Undang-Undang Keamanan Internal, meski 
terdapat badan penasihat yang mendiskusikan dasar 
perintah penahanan mereka tanpa adanya keharusan 
agar diskusi tersebut dibuka untuk publik.
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7. Hak untuk Banding

Hak untuk banding bagi tuduhan pidana diatur dalam 
Pasal 414 KUHAP. Jenjang pengadilan dimulai dari 
Pengadilan Subordinasi ke Pengadilan Menengah lalu 
ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding, dan 
akhirnya Mahkamah Agung. Gugatan perdata dapat 
dibuat berdasarkan aturan Undang-Undang Pengadilan 
Subordinasi, Undang-Undang Pengadilan Tinggi dan 
Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal 14 dari 
Undang-Undang Mahkamah Agung memperbolehkan 
kasus-kasus perdata untuk lebih lanjut dirujuk kepada 
Privy Council Inggris dengan rekomendasi Sultan, 
namun putusan Mahkamah Agung bersifat final untuk 
kasus pidana banding. Sturktur banding paralel berlaku 
untuk pengadilan Syariah dengan Pengadilan Syariah 
Subordinasi, Pengadilan Syariah Tinggi dan Pengadilan 
Syariah Banding. Dalam kasus tuduhan berdasarkan 
Undang-Undang Keamanan Internal, sang tahanan 
tidak memiliki akses ganti rugi selama berada dalam 
penahanan preventif.

8. Perlindungan dari paksaan

Hukum Brunei melarang penggunaan pengakuan 
yang diperoleh dengan pemaksaan sebagai bukti dan 
menjamin hak tertuduh untuk tetap diam. Pasal 119 dari 
KUHAP mensyaratkan pernyataan bahwa pengakuan 
harus dibuat secara sukarela. Pasal 57(2) dari Undang-
Undang Keamanan Internal juga melarang penggunaan 
pernyataan yang dibuat di bawah ancaman, kesepakatan 
atau janji, dan selain itu tertuduh juga harus diberitahu 
bahwa ia tidak perlu menjawab pertanyaan apapun 
sebelum pernyataan diambil.

Undang-undang juga melarang seseorang untuk diadili 
atau dihukum lagi atas sebuah kejahatan dimana mereka 
telah dijatuhi hukuman atau dinyatakan bebas. Pasal 269 
KUHAP melarang seseorang yang telah dijatuhi hukuman 
atau dibebaskan untuk diadili lagi atas kejahatan yang 
sama. Secara terpisah, Pasal 63 dari Undang-Undang 
Keamanan Internal juga melarang hukuman ganda atas 
seseorang untuk kejahatan yang sama bila kejahatan 
tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Keamanan 
Internal.

9. Ganti rugi berdasarkan hukum

Ganti rugi antara korban dan pelaku seringkali diberikan, 
meski kurang jelas apakah hal ini diterapkan secara umum 
dalam kasus-kasus dimana aparat pemerintah adalah 
pelakunya. Meskipun hukum Brunei tidak mencantumkan 
hak-hak fundamental seperti Konstitusi lain pada 
umumnya, Brunei secara eksplisit menyatakan “mengakui 
pentingnya pemajuan dan perlindungan hak asasi 
manusia” dalam laporannya kepada Dewan Hak Asasi 
Manusia PBB dalam Tinjauan Periodik Universalnya.xv 

Jaksa Agung juga telah menyampaikan keterkaitan atas 
komitmen perlindungan hak asasi manusia melalui Islam:

Konstitusi Brunei Darussalam menyatakan bahwa 
agama resmi adalah agama Islam, dengan 
menyatakan juga bahwa agama lain dapat 
dipraktikkan dalam keselarasan. Penghormatan 
kepada hak asasi manusia adalah salah satu tujuan 
utama Hukum Islam. Hukum kami menjamin hak-hak 
asasi manusia yang paling mendasar seperti hak 
hidup – yang tidak dapat dikurangi dalam Hukum 
Islam -, hak untuk memiliki properti, hak atas keadilan 
dan pengadilan yang adil dan yang paling penting 
adalah melindungi hak perempuan dan anak-anak.xvi

Dalam persoalan kekerasan domestik, Jaksa Agung telah 
menginstruksikan agar kasus-kasus tersebut dibawa ke 
pengadilan meski korban telah menarik gugatannya, 
melalui pengadilan yang diselenggarakan berdasarkan 
KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan 
dan Anak Perempuan (Women and Girls Protection Act). 
Pemukulan juga diakui sebagai dasar untuk mengajukan 
cerai dalam hukum Syariah.

Rakyat dapat mengajukan permohonan kepada Sultan 
agar ia memperhatikan kasus-kasus pelanggaran hak 
asasi manusia, namun hasilnya biasanya ditangani 
secara tertutup dan tidak diketahui apakah ada bentuk 
ganti rugi yang diberikan. Hukum mengatur bahwa 
seseorang yang dibebaskan dari segala tuduhan dapat 
diberikan kompensasi jika tuduhannya dianggap tidak 
masuk akal atau tidak memiliki bukti yang cukup menurut 
pengadilan.xvii Sebaliknya, pengadilan juga dapat 
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memerintahkan terdakwa yang terbukti bersalah untuk 
membayar kompensasi bagi korban atau membayar 
biaya penuntutan.xvii Dalam sebuah kasus di tahun 1990, 
seorang petugas polisi menangkap seorang perempuan 
pada hari Jumat, namun gagal membawa perempuan itu 
ke pengadilan hingga hari Senin berikutnya. Perempuan 
itu kemudian menuntut polisi tersebut secara pribadi 
dan hakim memutuskan bahwa petugas itu telah gagal 
untuk menjalankan Pasal 47 dari KUHAP yang mengatur 
bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus 
membawa tersangka ke pengadilan tanpa penundaan 
yang tidak perlu.xix Sebagaimana Lee mencatat:

Hakim pengadilan memutuskan bahwa pihak yang 
dirugikan memiliki hak untuk menuntut seorang petugas 
pemerintah dalam kapasitas pribadinya menurut 
Undang-Undang Prosedur Kerajaan Inggris (English 
Crown Proceedings Act). Dengan demikian, hak 
yang sama juga ada di Brunei sehingga seseorang 
dapat menuntut seorang petugas pemerintah dalam 
kapasitas pribadinya dan bahwa kesalahan yang 
dilakukan dalam tugasnya menjalankan tugas 
pemerintah Brunei ditujukan hanya untuk kesalahan 
dimana kerajaan di Inggris tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban sebelum disahkannya Undang-
Undang Prosedur Kerajaan tahun 1947. Ganti rugi 
atas kesalahan penahanan akan diberikan kepada 
terdakwa.xx

Dengan demikian, kemungkinan untuk mendapatkan 
ganti rugi diperbolehkan dan hal ini diakui berdasarkan 
Pasal 84(b) dari Konstitusi yang, meski memberikan 
kekebalan kepada aparat yang bekerja atas nama 
Sultan, juga memperbolehkan aturan itu dibuat secara 
tertulis untuk perkara yang diajukan ke pengadilan atas 
siapapun kecuali Sultan atas kesalahan yang dilakukan 
dalam kapasitas resmi.

C. Proses dimana undang-undang yang 
disahkan dan diberlakukan dapat 
diakses, adil, efisien dan berlaku sama

1. Proses legislatif

Sidang-sidang legislatif tidak terbuka untuk publik. Sebagai 
sebuah monarki absolut yang secara teknis berada dalam 
keadaan darurat, urusan legislatif tidak dapat dikaji oleh 
publik. Dewan Legislatif hanya bertemu setahun sekali 
dan memiliki kekuasaan terbatas berdasarkan Konstitusi 
tahun 2004.

Partisipasi publik dan umpan balik atas Rancangan 
Undang-Undang (RUU) tidak diatur dalam hukum Brunei, 
sehingga tidak ada kewajiban untuk menerbitkan RUU 
bagi publik. Selain itu, menurut Kekuasaan Darurat, 
Sultan dapat mengeluarkan Perintah dengan hak 
prerogatif penuh dan Perintah ini dapat diterapkan 
tanpa peninjauan. Setelah dikeluarkan, aturan ini dapat 
ditemukan di situs Kejaksaan Agung (www.agc.gov.bn). 
Mekanisme konsultasi ad hoc mungkin tersedia dalam 
perumusan undang-undang, namun hal ini tidak berlaku 
sistematis baik dalam pembuatan undang-undang maupun 
kebijakan. Dengan demikian, RUU tidak tersedia untuk 
publik, dan tidak ada mekanisme umpan balik resmi dari 
luar Dewan Legislatif. Sebagai tambahan, berdasarkan 
Pasal 67 Undang-Undang Kepolisian Kerajaan Brunei 
(Royal Brunei Police Force Act), Perintah Kepolisian tidak 
perlu diterbitkan di dalam Lembar Negara.

2. Sidang pengadilan dan putusan

Sidang pengadilan pidana terbuka bagi publik 
berdasarkan Pasal 6 KUHAP. Daftar kasus dapat 
diakses dari situs Pengadilan.xxi Pasal 7 Undang-
Undang Pengadilan Subordinasi menyatakan bahwa 
pengadilan terbuka bagi publik, meski pengadilan 
dapat dilakukan melalui kamera demi kepentingan 
keadilan, keamanan publik atau kepantasan. Semua 
putusan juga dipublikasikan di dalam Putusan Pengadilan 
Brunei Darussalam (Judgements of the Courts of Brunei 
Darussalam) setiap tahunnya.
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3. Persamaan kedudukan di hadapan hukum

Brunei mengakui persamaan bagi setiap orang di hadapan 
hukum.xxii Namun, tidak ada jaminan konstitusional 
bagi keberlanjutan persamaan tersebut, sebagaimana 
Konstitusi tidak mencantumkan daftar hak-hak fundamental 
dari warga negara di Brunei. Dalam  terminologi teknis, 
juga ada penerapan yang tidak setara, khususnya 
dalam hal agama dan jender. Perempuan mengalami 
ketidaksetaraan hak dalam beberapa undang-undang, 
khususnya dalam masalah perceraian, warisan, hak asuh 
anak dan perubahan kewarganegaraan,xxiii dan hal-hal 
ini bertentangan dengan Pasal 9 dan 16 dari Konvensi 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women, CEDAW).

Satu pertanyaan yang menggantung dalam menilai 
persamaan di hadapan hukum adalah dimana letak 
kekuasaan diskresi yang sangat luas. Hal ini terutama 
muncul dalam kejahatan yang tidak spesifik dan 
ambigu seperti misalnya “bersikap bermusuhan dengan 
cara apapun terhadap petugas keamanan Brunei atau 
bagiannya atau terhadap upaya mempertahankan 
ketertiban publik atau pelayanan penting lainnya”, 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3(1) Undang-
Undang Keamanan Internal. Berdasarkan definisi yang 
luas tersebut, hal ini juga mencakup anggota dari partai 
terlarang Partai Rakyat Brunei yang dituduh melakukan 
pemberontakan tanpa melalui pengadilan. Hal ini juga 
telah digunakan untuk menahan demonstran dan baru-
baru ini, orang-orang Kristen yang dituduh terlibat dalam 
aktivitas subversif.

Perlu dicatat bahwa Brunei dianggap sebagai negara 
yang tidak menerapkan hukuman mati, dimana hukuman 
mati tidak dijalankan meskipun hukum memberi mandat 
tersebut untuk tindak pelanggaran tertentu. Mereka yang 
dihukum mati, dimana jumlahnya relatif sedikit, harus 
mendapatkan perintah eksekusi yang ditandatangani 
oleh Sultan, dan Sultan saat ini diketahui tidak pernah 
menandatangani perintah semacam itu. Namun, 
penerapan hukuman mati di masa depan akan 
sepenuhnya bergantung pada karakter dari penguasa 
Brunei yang sekarang dan yang akan datang.

Homoseksualitas dapat dipidana menurut Pasal 377 
KUHP sebagai tindakan seksual “yang bertentangan 
dengan hukum alamiah”, meski ini lebih bersifat tersirat 
daripada tersurat (cf. Singapura Pasal 377A dari KUHP), 
dan hal ini umumnya dianggap melanggar tradisi Islam. 
Namun, tidak jelas apakah tuntutan atas Pasal ini pernah 
dilakukan di Brunei.

Peraturan tentang Anak-anak dan Pemuda (Children 
and Young Persons Order) tahun 2006 membentuk 
pengadilan anak untuk menghadapi orang muda berusia 
di bawah 18 tahun. Namun, Komite PBB untuk Hak 
Anak (UN Committee on the Rights of the Child, CRC) 
menyatakan kekhawatirannya dalam Tinjauan Periodik 
Universal Brunei di tahun 2009 bahwa usia minimum 
untuk tanggung jawab pidana – usia tujuh tahun – terlalu 
rendah dan ada juga kekhawatiran atas prosedur hukum 
yang adil.xxiv Namun di Brunei, usia kerap kali digunakan 
sebagai pertimbangan dalam kasus-kasus peradilan, 
termasuk ancaman hukum mati,xxv dan penuntutan atas 
anak di bawah umur jarang sampai ke pengadilan.xxvi

4. Akses terhadap hukum

Undang-Undang Profesi Hukum (Legal Profession Act) 
mengatur bahwa biaya asosiasi harus adil dan masuk 
akal, meski hal ini diserahkan kepada kewenangan 
pengadilan. Biaya pengadilan umumnya ditetapkan 
dalam angka atau ditentukan dalam biaya. Bantuan 
hukum disediakan bagi terdakwa yang menghadapi 
ancaman hukuman berat (misalnya ketika hukuman mati 
diterapkan). Badan bantuan hukum Syariah juga konon 
akan dibentuk,xxvii dan klinik penasihat hukum telah 
dibentuk pada tahun 2010 untuk melayani masyarakat 
yang berpendapatan kurang dari 750 dollar Brunei per 
bulan.xxviii
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5. Perlindungan saksi

Pasal 15 dari Undang-Undang Mahkamah Agung 
dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya 
(misalnya Pasal 7 dari Undang-Undang Pengadilan 
Subordinasi) menyatakan bahwa pengadilan dapat 
menyelenggarakan persidangan melalui kamera demi 
kepentingan keadilan, keamanan publik atau kepantasan. 
Pasal 8(1) dari Undang-Undang Perempuan dan Anak 
Perempuan juga mensyaratkan penggunaan kamera 
dalam proses persidangan bagi anak perempuan berusia 
di bawah 16 tahun. Saksi juga diberikan perlindungan 
dan jika diperlukan, pengadilan memiliki kekuasaan untuk 
mencegah siapapun untuk menerbitkan identitas rinci 
tentang saksi.

Usaha yang lebih rinci tentang perlindungan saksi 
perempuan dalam kasus kekerasan seksual diatur dalam 
Undang-Undang Perempuan dan Anak Perempuan. 
Namun, aturan ini juga memperbolehkan penahanan 
korban dengan konsekuensi penghukuman atas kelalaian 
mereka untuk menaati aturan penahanan. Sementara 
undang-undang ini kebanyakan ditulis dalam kaitannya 
dengan isu prostitusi, Pasal 10(1) juga menyatakan 
bahwa pengadilan dapat memerintahkan penahanan 
perempuan dan anak perempuan dalam kasus 
berdasarkan Pasal 354 (Pemukulan atau tindak pidana 
terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyerang 
kesantunan), 375 (pemerkosaan), 498 (membujuk, 
melarikan atau menahan seorang perempuan yang 
sudah menikah dengan niat jahat), atau didefinisikan 
dalam Pasal 360 dan 361 (Penculikan) dari KUHP. 
Aturan semacam ini tidak konsisten dengan Pasal 15(4) 
dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan.

D. Keadilan diputus oleh pengadilan 
dan lembaga-lembaga keadilan 
yang kompeten, tidak berpihak dan 
independen

1. Pengangkatan pejabat-pejabat yudisial

Sultan memiliki kewenangan absolut atas penunjukkan 
pejabat kehakiman dan tidak ada acuan tentang 
bagaimana ia harus bertindak untuk menjamin 
independensi dan akuntabilitas peradilan. Pensiunan 
hakim dari Hong Kong telah menjadi tulang punggung 
Pengadilan Tinggi hampir selama sepanjang sejarah 
Brunei. Melanjutkan praktik Inggris sebelum masa 
kemerdekaan, Ketua Hakim Hong Kong biasanya juga 
ditunjuk sebagai Hakim Agung Brunei. Hakim Agung 
Brunei yang lalu, Dato’ Sri Denys Roberts, namun, telah 
mematahkan tradisi dengan mempertahankan posisi di 
Brunei setelah akhir masa jabatannya di Hong Kong 
pada 1988. Hakim Agung Hong Kong yang baru, Sir 
Tiliang Yang, justru ditunjuk menjadi Presiden Pengadilan 
Banding Brunei. Sir Denys Robert melanjutkan perannya 
sebagai Hakim Agung Brunei sampai tahun 2001 setelah 
itu ia ditunjuk menjadi Presiden Pengadilan Banding 
Brunei.

Hakim Agung saat ini adalah Hakim Agung pertama yang 
merupakan warga negara Brunei, Dato’ Seri Paduka Awg 
Kifrawi bin Kifli, yang ditunjuk pada tahun 2009. Sultan 
telah menyatakan sejak tahun 1984 bahwa posisi hakim 
senior harus semakin banyak dipegang oleh orang Brunei.xxix 

Kebanyakan posisi di pengadilan saat ini sudah diisi oleh 
warga Brunei. Beberapa Jaksa Agung adalah Hakim 
atau Panitera di Pengadilan Tinggi sebelum diangkat.

Untuk hakim Syariah, Sultan menunjuk hakim berdasarkan 
masukan dari Presiden Majelis Ugama Islam. Akan tetapi, 
tidak ada bukti campur tangan Eksekutif dalam proses 
peradilan dan hakim memiliki jaminan masa jabatan 
teknisxxx sampai usia 65 tahun dimana sesudahnya 
mereka tetap berada dalam kewenangan khusus Sultan.

Di tahun 1996, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa 
pengadilan memiliki kekuasaan independen untuk 
menentukan meskipun penuntutan memutuskan untuk 
membatalkan sebuah kasus, dan memerintahkan 
pembebasan dalam kasus pencurian mobil.xxxi Putusan ini 
tidak pernah digugat hingga saat ini.
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Dalam beberapa tahun terakhir, Hakim Agung saat ini 
pernah menyatakan:

Selama bertahun-tahun prinsip independensi peradilan 
telah semakin matang dan sekarang sudah semakin 
tegas dan sangat dihormati di dunia Common Law, 
termasuk di jurisdiksi Brunei Darussalam.xxxii

2. Pelatihan kehakiman

Jaksa, hakim dan aparat kehakiman biasanya 
mendapatkan pelatihan hukum di Inggris atau Malaysia. 
Hukum Syariah juga tersedia di Departemen Syariah 
Institut Studi Islam Sultan Omar Ali Saifuddien dan 
kualifikasi yang diperoleh di Malaysia juga diterima. 
Hakim harus memiliki pengalaman praktik di pengadilan 
rendah selama beberapa tahun sebelum diangkat 
menjadi hakim di pengadilan yang lebih tinggi.

Jabatan-jabatan penting seperti Hakim Agung dan Jaksa 
Agung dibayar dengan gaji yang setara dengan menteri, 
dan secara umum, gaji kehakiman setara dengan gaji 
pegawai negeri, yang menempatkan mereka di antara 
kelompok berpendapatan tinggi di kalangan masyarakat 
Brunei. Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia 
sedang dalam tahap perencanaan pada tahun 2010 dan 
akan ditugaskan untuk memastikan peningkatan profesi 
pejabat-pejabat pengadilan dan aparat yang ditunjuk 
lainnya.xxxiii Di luar pengadilan, Masyarakat Hukum (Law 
Society) telah dibentuk berdasarkan Peraturan Profesi 
Hukum tahun 2003 (Legal Profession Order), dan salah 
satu tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kerja 
profesi dan pendidikan dalam profesi ini.

3. Proses peradilan

Ketidakberpihakan dan pengaruh eksternal dalam proses 
peradilan sulit untuk diselidiki dalam berbagai situasi 
namun, tidak ada tuduhan yang berarti atas pengaruh 
yang tidak patut dalam proses peradilan. Mantan Hakim 
Agung Dato’ Sir Denys Roberts pernah menyatakan:

…Brunei terus menikmati sistem peradilan yang 
mengagumkan, meski ada beberapa masalah kecil 
di dalamnya. Sistem ini cocok dengan kebutuhan 
masyarakat yang  multikultur dan, tanpa ragu-ragu 
saya dapat mengatakan, sistem ini dihormati  di 

dalam dan di luar negeri karena independensi dan 
integritasnya. Kualitas ini tidak pernah dipertanyakan, 
sebagaimana pernah terjadi di beberapa negara 
lain. Tidak pernah ada juga upaya dari otoritas atau 
pihak luar untuk mempengaruhi pengadilan secara.xxxiv

4. Perwakilan hukum

Aturan untuk beracara diatur oleh Undang-Undang 
Profesi Hukum (Legal Profession Act). Pengacara dan 
penasihat hukum harus memiliki sertifikat beracara yang 
membuktikan tingkat kompetensi minimum, yang biasanya 
diperoleh melalui kualifikasi sebagai seorang pengacara, 
barrister dan solicitor di Inggris, Irlandia Utara, 
Singapura, Malaysia atau Australia (Pasal 3). Seorang 
warga Brunei atau penduduk tetap Brunei dapat diterima 
jika mereka telah memperoleh kualifikasi sebagaimana 
yang ditentukan dalam undang-undang. Hakim Agung 
juga dapat menyatakan jika jumlah pengacara di Brunei 
sudah mencukupi maka tidak ada pendaftaran lain yang 
akan diterima.

Pengacara Syariah harus memperoleh gelar sarjana 
Syariah yang diakui, lulus ujian sertifikat Pengacara 
Syariah, atau telah mempraktikan hukum Syariah 
setidaknya tiga tahun ketika Undang-Undang Pengadilan 
Syariah disahkan.

5. Keamanan pengadilan dan pejabat-pejabat 
kehakiman

Secara umum, Brunei adalah negeri yang damai dengan 
jumlah insiden kekerasan atau serangan terhadap 
seseorang dalam jumlah yang sedikit. Karena sedikitnya 
fakta-fakta yang menunjukkan adanya serangan sistematis 
terhadap peserta peradilan dan kehakiman, maka 
tidak ada aturan khusus yang dibuat untuk memastikan 
keselamatan dan keamanan mereka. Mereka juga 
dilindungi secara hukum dari tuntutan yang muncul akibat 
pembebasan dari tugas kehakiman berdasarkan Pasal 
23 dari Undang-Undang Pengadilan Subordinasi.
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Potret Singkatii

Nama resmi Kerajaan Kamboja

Ibukota Phnom Penh

Kemerdekaan 9 November 1953

Latar belakang sejarah Raja Kamboja menerima Perancis sebagai Pemerintah protektorat pada tahun 1863, dan setelah 
Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945, pergerakan kemerdekaan mencapai momentumnya. 
Akhirnya, Kamboja memperoleh kemerdekaan penuh dari Perancis pada tahun 1953. Setelah 
masa kolonial, Kamboja melewati rezim-rezim pemerintahan yang cukup singkat mulai dari Monarki 
Konstitusional (1953-1970) ke Republik (1970-1975) ke Komunis/Diktator (1975-1979) ke Komunis/
Sosialis (1979-1989), sebelum akhirnya rezim Monarki Konstitusional kembali pada tahun 1993. 
Pada April 1975, setelah lima tahun berjuang, kekuatan Komunis Khmer Merah merebut Phnom Penh 
dan mengosongkan semua kota-kota besar dan kota-kota kecil. Sedikitnya 1,5 juta warga Kamboja 
meninggal akibat eksekusi, penderitaan dan kelaparan antara tahun 1975-1979. Pada Desember 
1978, pasukan Vietnam menjatuhkan rezim yang berkuasa, tetapi pasukan Khmer Merah tetap 
mempertahankan benteng-benteng mereka di bagian Timur Laut Kamboja. Pasukan-pasukan Vietnam 
mundur oleh karena adanya Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1991 yang memandatkan pemilihan 
umum (pemilu) yang demokratis dan gencatan senjata, namun hal ini tidak dihormati oleh Khmer 
Merah. Pemilu yang disponsori oleh PBB pada tahun 1993 sedikit banyak membantu mengembalikan 
kondisi normal di bawah pemerintahan koalisi. Perlawanan faksional pada tahun 1997 mengakhiri 
pemerintahan koalisi yang pertama, tetapi putaran kedua pemilu nasional pada tahun 1998 mendorong 
pembentukan pemerintahan koalisi yang lain dan memperbarui stabilitas politik.

Unsur-unsur yang tersisa dari Khmer Merah menyerah pada awal tahun 1999. Beberapa orang pemimpin 
Khmer Merah yang selamat saat ini menanti persidangan untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 
di hadapan pengadilan campur (hybrid tribunal) PBB-Kamboja yang didukung oleh masyarakat 
internasional. Pemilu pada Juli 2003 secara umum berjalan dengan damai, tetapi dibutuhkan negosiasi 
selama satu tahun antara partai-partai politik yang bertarung sebelum pemerintahan koalisi terbentuk. 
Pada Oktober 2004, Raja Norodom Sihanouk turun tahta dan anaknya, Pangeran Norodom Sihamoni, 
terpilih untuk meneruskan tahta tersebut. Pemilu lokal dilaksanakan di Kamboja pada April 2007, 
dengan sedikit kekerasan pra-pemilu yang terjadi sebelum penyelenggaraan pemilu. Pemilu nasional 
pada Juli 2008 secara umum berjalan dengan damai. Pemilu mendatang akan diselenggarakan sekitar 
pertengahan tahun 2013.

Luas 181.035 km2

Batas-batas wilayah Laos (541 km), Thailand danTeluk Thailand (803 km), Vietnam (1.228 km)

Populasi 14.453.680 (estimasi 2010); tingkat pertumbuhan pada 1,705persen (estimasi 2010)

Demografi 0-14 tahun: 32,6 persen (laki-laki 2.388.922/ perempuan 2.336.439)
15-64 tahun: 63.8 persen (laki-laki 4.498.568/ perempuan 4.743.677)
65 tahun ke atas: 3.6 persen (laki-laki 197.649/ perempuan 329.038)
Kota: 20 persen dari total populasi (estimasi 2010)

Kelompok-kelompok etnis Etnis Khmer 90 persen, Vietnam 5 persen, China 1 persen, lain-lain 4 persen

Bahasa Khmer (resmi) 95 persen, Perancis, Inggris

Agama Budha 96,4 persen, Muslim 2,1 persen, lain-lain 1,3 persen, yang tidak dapat ditentukan 0,2 persen 
(sensus 1998)

Pendidikan dan melek 
huruf

Usia 15 tahun dapat membaca dan menulis:
76,3 persen total populasi (estimasi 2007)

Kesejahteraan Populasi di bawah garis kemiskinan: 31 persen (estimasi 2007); Satu dari lima penduduk Kamboja 
hidup di bawah garis kemiskinan makanan nasional  (2.100 kalori/ hari); Harapan hidup: 62,28 
tahun. Jaminan sosial tersedia bagi setiap warga negara, orang miskin, orang cacat, veteran dan 
pekerja serta pegawai.

Produk Domestik Bruto 
(PDB)

29,46 milyar dollar AS (estimasi 2010)
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Sistem Pemerintahan •	 Cabang Eksekutif: Kepala Negara adalah Raja Norodom Sihamoni (sejak 29 Oktober 2004) 
yang memiliki peran seremonial, sedangkan Kepala Pemerintahan [Samdech Akkak Moha Sena 
Padei Techo] Perdana Menteri Hun Sen (sejak 14 Januari 1985) [Perdana Menteri Bersama sejak 
1993-1997]. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada dalam Kabinet (Dewan Menteri, 
Council of Ministers), yang dicalonkan oleh Perdana Menteri dan diangkat oleh Raja berdasarkan 
persetujuan dari Majelis Nasional (National Assembly). Setelah pemilu tahun 2008, dilakukan 
pengangkatan 10 orang Wakil Perdana Menteri.   

•	 Cabang Legislatif: Bikameral, terdiri dari Senat (61 kursi; 2 orang anggota diangkat oleh 
kerajaan, 2 orang dipilih oleh Majelis Nasional, dan 57 orang dipilih oleh anggota parlemen 
dan dewan-dewan  komune; anggota senat menjabat selama lima tahun) dan Majelis Nasional 
(123 kursi; para anggota dipilih oleh suara terbanyak untuk masa jabatan lima tahun). 

•	 Cabang Yudikatif: Pengadilan-pengadilan di semua tingkatan memiliki kekuasaan yudisial dan 
memutus semua jenis kasus, termasuk kasus-kasus administratif. Dengan kata lain, pengadilan 
dikelompokkan menurut hierarki (tidak ada pengadilan khusus), yakni Mahkamah Agung (MA), 
Pengadilan Tinggi (PT), dan Pengadilan Negeri (PN). PN terdiri dari pengadilan-pengadilan 
kotamadya, propinsi dan militer. Terdapat sebuah PN di setiap propinsi/ kotamadya, kecuali di 
Kep, Oudor Meanchey, dan Pailin. Pengadilan-pengadilan militer memutus kasus-kasus mengenai 
disiplin militer yang dilakukan oleh anggota pasukan bersenjata atau pelanggaran yang merusak 
properti militer. Terdapat 21 PN, satu PT dan satu MA. Namun demikian, kewenangan pengujian 
undang-undang (judicial review) tidak diberikan kepada pengadilan, tetapi kewenangan untuk 
memeriksa konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan diberikan kepada Dewan 
Konstitusi (Constitutional Council). Dewan Agung Pemberlaku Undang-Undang (Supreme Council 
of the Magistracy, SPM) (diatur di dalam Konstitusi dan dibentuk pada Desember 1997) 
merupakan badan yang mengawasi independensi dan pengangkatan, dan memutus tindakan 
disipliner terhadap semua hakim dan jaksa penuntut umum (JPU).

Isu-isu hak asasi manusia Kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul; pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam 
kaitan dengan sengketa tanah, termasuk hak atas tanah dan hak atas perumahan (penyitaan tanah 
dan penggusuran paksa), ketiadaan independensi kehakiman dan impunitas yang kuat; penahanan 
sewenang-wenang dan penyiksaan; pengungsi dan pencari suaka (ancaman repatriasi paksa). 

Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional

ADB, ARF, ASEAN, CICA (pengamat), EAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, 
IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (subscriber), ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, 
PBB, PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, 
WIPO, WMO, WTO.
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Perjanjian-perjanjian hak 
asasi manusia yang telah 
diratifikasi/ diaksesi/ 
disuksesi (beberapa)

•	 ICERD: Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (7 Maret 
1966) (Mulai berlaku 4 Januari 1969);

•	 ICCPR: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (16 Desember 1966) (Mulai 
berlaku 23 Maret 1976);

•	 ICESCR: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (16 Desember 
1966) (Mulai berlaku 3 Januari 1976);

•	 CEDAW: Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (18 
Desember 1979) (Mulai berlaku 3 September 1981);

•	 OP-CEDAW (Protokol Opsional CEDAW) (6 Oktober 1999) (Mulai berlaku 22 Desember 2000);
•	 CAT: Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 

Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (10 Desember 1984) (Mulai berlaku 26 Juni 
1987);

•	 OP-CAT (Protokol Opsional CAT): (18 Desember 2002) (Mulai berlaku 22 Juni 2006);
•	 CRC: Konvensi tentang Hak Anak dan Perubahannya (20 November 1989) (Mulai berlaku 2 

September 1990); 
•	 OP-CRC-AC: Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Keterlibatan Anak-anak 

di dalam Konflik Bersenjata (25 Mei 2000) (Mulai berlaku 12 Februari 2002);
•	 OP-CRC-SC: Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Penjualan Anak-anak, 

Prostutusi Anak dan Pornografi Anak (25 Mei 2000) (Mulai berlaku 18 Januari 2002);
•	 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (9 Desember 

1948) (Mulai berlaku 12 Januari 1951) (Kamboja mengaksesi tanggal 14 Oktober 1950);
•	 Konvensi mengenai Status Pengungsi (25 Juli 1951) (Mulai berlaku 22 April 1954) (Kamboja 

mengaksesi tanggal 15 Oktober 1992);
•	 Protokol Opsional mengenai Status Pengungsi (31 Januari 1967) (Mulai berlaku 4 Oktober 1967) 

(Kamboja mengaksesi tanggal 15 Oktober 1992);
•	 Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-

lembaga dan Praktik-praktik yang Serupa dengan Perbudakan (7 September 1956) (Mulai 
berlaku 30 April 1957) (Kamboja mengaksesi tanggal 12 Juni 1957);

•	 Konvensi tentang Penindasan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Apartheid (30 November 
1973) (Mulai berlaku 18 Juli 1976) (Kamboja mengaksesi tanggal 28 Juli 1981);

•	 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (17 Juli 1998) (Mulai berlaku 1 Juli 2002) 
(Kamboja meratifikasi tanggal 11 April 2002);

Konvensi PBB Menentang Korupsi (31 Oktober 2003) (Mulai berlaku 14 Desember 2005) (Kamboja 
mengaksesi tanggal 5 September 2007).

Instrumen-instrumen 
yang ditandatangani 
(beberapa)

ICRMW: Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Keluarga 
Mereka (18 Desember 1990) (Mulai berlaku 1 Juli 2003); 
OP-ICCPR (Protokol Opsional ICCPR): (16 Desember 1966) (Mulai berlaku 23 Maret 1976) (Kamboja 
menandatangani tanggal 27 September 2004);
Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan (31 Maret 1953) (Mulai berlaku 7 Juli 1954) (Kamboja 
menandatangani tanggal 11 November 2001);
Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah (20 Februari 1957) (Mulai berlaku 11 
Agustus 1958) (Kamboja menandatangani tanggal 11 November 2001);
CRPD: Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat (13 Desember 2006) (Mulai berlaku 3 Mei 
2008);
OP-CRPD (Protokol Opsional CRPD): (13 Desember 2006) (Mulai berlaku 3 Mei 2008).

Belum ditandatangani 
(beberapa)

CPED: Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (20 Desember 
2006) (Mulai berlaku 23 Desember 2010).
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Tinjauan

1. Struktur-struktur utama rule of law

Konstitusi Kamboja menetapkan berbagai ketentuan 
yang cocok dengan indikator-indikator kunci rule of law 
sebagaimana dibahas dalam Bagian D dari laporan 
ini. Kamboja adalah negara monarki konstitusional 
yang mengadopsi demokrasi liberal dan pluralisme.iii 
Yang terpenting, Bab III Konstitusi menyatakan sebuah 
rezim yang mengakui dan menghormati hak asasi 
manusia, sebagai contoh, jaminan-jaminan persamaan 
kedudukan di depan hukum dan hak-hak terdakwa, 
pelarangan penahanan yang tidak sah dan segala 
bentuk diskriminasi, dan menetapkan perlindungan 
atas kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan 
bergerak, hak-hak untuk membentuk serikat, beragama 
dan berkeyakinan, dan atas properti dan keamanan.
iv Selain mekanisme-mekanisme nasional, Kamboja juga 
mengakui dan menerapkan mekanisme-mekanisme regional 
(ASEAN)v dan internasional (Piagam PBB, UDHR, ICCPR, 
ICESCR, CEDAW, CRC, dan lain-lain)vi untuk menjamin 
penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi 
manusia. Lebih lanjut, Kamboja telah sepakat dengan 
PBB untuk mengijinkan dilakukannya eksaminasi terhadap 
situasi hak asasi manusia di sana melalui laporan Pelapor 
Khusus (Special Rapporteur)vii (sebelumnya dikenal dengan 
nama Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk hak 
asasi manusia di Kamboja)viii, laporan-laporan tematik, 
dan laporan negara lainnya oleh Kantor Komisioner 
Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).ix Yang 
terpenting, Kamboja menunjukkan betapa pentingnya 
Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review, 
UPR)x dan pada saat tinjauan selesai pada tanggal 17 
Maret 2010, Kamboja menerima seluruh rekomendasi 
(91 rekomendasi).xi Lebih lanjut, Pasal 51(4) Konstitusi 
menetapkan pemisahan kekuasaan antara tiga cabang 
pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi 
dan berbagai ketentuan hukum tidak hanya berlaku bagi 
warga negara tetapi para pejabat pemerintah juga 
bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum.xii

2. Dasar dan Evolusi Rule of Law (Negara Hukum)

Sistem hukum Kamboja mengalami kemunduran-
kemunduran yang signifikan sebagai akibat dari kebijakan-
kebijakan Partai Komunis Kampuchea (Communist Party 
of Kampuchea, CPK) selama tahun 1975-1979. Di 
dalam membangun negara Kampuchea Demokratis (KD), 
CPK menghapuskan hampir semua lembaga dan undang-
undang yang ada di bawah rezim-rezim Kamboja 
sebelumnya, termasuk pengadilan-pengadilan. Sebagai 
pengganti sistem hukum sebelumnya, CPK menetapkan 
sistem hukum diktatorial terpusat yang menerapkan 
kekuasaan absolut atas negara memerintah setiap 
aspek kehidupan warga negaranya. Para cendekiawan 
merupakan salah satu dari target pemusnahan, yang 
berakibat pada hilangnya mayoritas profesi hukum 
pada masa itu di Kamboja. Sejak jatuhnya CPK dan 
berakhirnya perang-perang sipil, muncul momentum 
pembangunan hukum.

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989 dan Perjanjian 
Paris merupakan dua faktor historis yang mendorong 
penanaman benih-benih demokrasi dan rule of law di 
Kamboja setelah beberapa dekade rezim Komunis/
Sosialis (1975-1979; 1979-1989; dan 1989-1993).xiii 
Pemerintahan yang berkuasa saat ini memenangkan 
pemilu nasional pada tahun 1998, 2003 dan 2008. 
Salah satu tujuan utama di dalam kerangka kebijakannya, 
berdasarkan strategi segitiga (pada tahun 1998, lebih 
fokus pada perdamaian dan stabilitas internal dan 
pembangunan yang berkelanjutan) dan kemudian strategi 
persegi (langkah pertama pada tahun 2004 dan langkah 
kedua pada tahun 2008) melibatkan reformasi yudisial, 
administratif dan hukum.xiv Upaya reformasi yudisial telah 
membentuk Dewan Agung Pemberlaku Undang-Undang 
(Supreme Council of the Magistracy, SPM) yang mulai 
bekerja pada tahun 2000xv dan Dewan Reformasi 
Yudisial dan Hukum (Council for Judicial and Legal 
Reform) dan Dewan Reformasi Administratif (Council for 
Administrative Reform).xvi
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Namun demikian, lembaga-lembaga hukum dan 
kapasitas hukum di Kamboja masih dalam proses transisi 
dan berbagai kelemahan sistemik di dalam badan 
kehakiman Kamboja sejak dari masa KD masih ada 
sampai saat ini.xvii Keharusan untuk membangun kembali 
lembaga-lembaga sosial-politik pasca rezim Khmer Merah 
telah mendatangkan kesulitan-kesulitan yang signifikan 
bagi Kamboja, termasuk ketiadaan sumber-sumber daya 
manusia, lembaga dan finansial.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Kamboja 
(UN Special Rapporteur for Human Rights in Cambodia, 
SRHRC), Surya Subedi, mengunjungi Kamboja pada Juni 
2010 dan mengeluarkan pernyataan yang menyoroti 
keprihatinan-keprihatinan yang melingkupi sistem hukum 
Kamboja: “Sebuah kombinasi ketiadaan sumber-sumber 
yang memadai, kelemahan-kelemahan organisasi dan 
kelembagaan, kurangnya kesadaran penuh mengenai 
standar-standar hak asasi manusia yang relevan, dan 
campur tangan, finansial eksternal atau sebaliknya, 
dalam kerja-kerja kehakiman, telah menghasilkan sebuah 
lembaga yang tidak mendapat kepercayaan dari 
berbagai kalangan masyarakat.”xvii

Sebuah perkembangan penting dalam upaya-upaya 
Kamboja untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan 
melembagakan budaya pertanggungjawaban dan rule 
of law adalah pembentukan Pengadilan Luar Biasa pada 
Pengadilan Kamboja (Extraordinary Chambers in the 
Courts of Cambodia, ECCC) pada awal tahun 2006. 
ECCC dibentuk sebagai pengadilan campur (hybrid court) 
yang terdiri dari hakim-hakim dan pengacara-pengacara 
nasional dan internasional yang berhadapan dengan 
proses penuntutan terhadap para pemimpin senior Khmer 
Merah dan orang-orang yang paling bertanggung jawab 
yang diduga telah melakukan genosida, kejahatan 
perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.xix [Lihat 
bagian di bawah tentang ECCC dan Rule of Law]

Selain itu, empat kitab undang-undang pokok, yakni 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan 
pada tahun 2006, 2007, 2007 dan 2009, secara 
berturut-turut. Undang-undang baru lainnya yang terkait 
erat dengan tata pemerintahan yang baik dan rule 

of law adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan 
Administratif Ibukota, Propinsi, Kota, Kecamatan, dan 
Khan (Law on Administrative Management of Capital, 
Provinces, City, District, and Khan) pada tahun 2008 yang 
diikuti dengan undang-undang yang lebih rinci mengenai 
organisasi, fungsi dan kekuasaan, dan tanggung jawab, 
tindakan disipliner, tanggung jawab perdata dan/atau 
pidana pada tahun 2009 dan 2010. Untuk memerangi 
korupsi,xx sebuah undang-undang baru tentang Anti 
Korupsi disahkan pada tanggal 11 Maret 2010, dan Unit 
Anti Korupsi dibentuk untuk menyelidiki dan mengambil 
langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
KUHAP terhadap para pejabat pemerintah yang korup.xxi 
Undang-undang ini mengharuskan pejabat-pejabat publik 
yang diangkat oleh dekrit dan sub-dekrit Negara Kerajaan 
untuk mengumumkan kekayaan dan sumber-sumber 
penghasilan mereka paling lambat bulan Maret 2011.xxii 
Undang-undang lain yang penting untuk kehakiman 
yang masih dalam proses perumusan: Undang-Undang 
tentang Pelaksanaan dan Fungsi Pengadilan dan 
Undang-Undang tentang Status Hakim dan Jaksa Penuntut 
Umum.xxiii Lebih lanjut, telah terjadi peningkatan akses 
terhadap keadilan melalui alternatif-alternatif di luar sistem 
peradilan seperti pusat-pusat keadilan di tingkatan lokal 
untuk menyelesaikan kasus-kasus kecil secara efektif dan 
efisien.xxiv

3. Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia

Kamboja telah meratifikasi atau mengaksesi banyak 
konvensi hak asasi manusia PBB yang penting. Kamboja 
telah menunjukkan sebuah komitmen atas penetapan 
hukum internasional melalui ratifikasi OP-CEDAW, sebagai 
contoh, setelah rekomendasi UPR tahun 2009, dan juga 
menunjukkan kemauan negara untuk menerapkan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam konvensi-konvensi tersebut 
dalam waktu dekat melalui penandatanganan ICRMW, 
CRPD, dan OP-CRPD.

Dalam hal hubungan antara hukum nasional dan 
internasional, Kamboja adalah negara yang menganut 
paham dualisme yang mengharuskan sebuah ratifikasi 
hukum internasional ditandatangani oleh Kepala 
Pemerintahan (atau wakilnya) melalui pengesahan sebuah 
undang-undang (Royal Kram) oleh cabang legislatif agar 
hukum internasional tersebut dapat berlaku efektif di 
Kamboja. Terdapat berbagai variasi pendapat mengenai 
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hierarki hukum internasional dan nasional di Kamboja.xxv 

Yang pertama adalah bahwa Konstitusi dan hukum 
internasional memiliki posisi yang setara sebagaimana 
diakui dalam Pasal 31(1) Konstitusi,xxvi dan Dewan 
Konstitusi Kamboja juga menegaskan bahwa di dalam 
menimbang dan memutus suatu perkara, selain melihat 
pada hukum nasional, pengadilan juga harus merujuk 

Instrumen
(Mulai berlaku)

Tanda tangan Ratifikasi/
Aksesi (a) atau 
Suksesi (d)

Reservasi Pengakuan terhadap Kompetensi 
Khusus Badan-badan Perjanjian

ICERD 
(4 Januari 1969)

12 April 1966 28 November 
1983

Tidak Tidak mengakui pengaduan individu

ICCPR 
(23 Maret 1976)

17 Oktober 1980 26 Mei 1992 a Tidak Tidak mengakui pengaduan antar 
negara

ICESCR 
(23 Maret 1976)

17 Oktober 1980 26 Mei 1992 a Tidak Tidak tersedia

CEDAW 
(3 September 1981)

17 Oktober 1980 15 Oktober 1992 a Tidak Tidak tersedia

OP-CEDAW
(22 Desember 2000)

11 November 2001 13 Oktober 2010 Tidak Pengaduan individu  Prosedur 
penyelidikan

CAT 
(26 Juni 1987)

Tidak tersedia 15 Oktober 1992 a Tidak Tidak mengakui pengaduan individu 
Tidak mengakui pengaduan antar 
negara Tidak mengakui Prosedur 
penyelidikan

OP-CAT 
(22 Juni 2006)

14 September 2005 30 Maret 2007 Tidak Pengaduan individu  Prosedur penyelidikan

CRC dan Perubahannya
(2 September 1990)

Tidak tersedia 15 Oktober 1992 a Tidak Tidak tersedia

Amendemen CRC,
Pasal 43(2) 
(18 November 2002)

Tidak tersedia 12 Agustus 1997 a Tidak Tidak tersedia

OP-CRC-AC
(12 Februari 2002)

27 Juni 2000 16 Juli 2004 Tidak Tidak tersedia

OP-CRC-SC 
(18 Januari 2002)

27 Juni 2000 30 Mei 2002 Tidak Tidak tersedia

ICRMW 
(1 Juli 2003)

27 September 2004 Tidak Tidak tersedia Tidak tersedia

CRPD 
(3 Mei 2008)

1 Oktober 2007 Tidak Tidak tersedia Tidak tersedia

OP-CRPD 
(3 Mei 2008)

1 Oktober 2007 Tidak Tidak tersedia Tidak tersedia

CPED 
(23 Desember 2010)

Tidak Tidak Tidak tersedia Tidak tersedia

pada hukum internasional yang diakui oleh Kamboja.xxvii 

Pendapat kedua, hukum internasional secara hirarki lebih 
rendah dibandingkan Konstitusi.xxviii Yang ketiga, dalam 
situasi-situasi luar biasa, hukum internasional dapat mengisi 
kekosongan hukum nasional sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 60 Undang-Undang Merek Dagangxxix dan 
Pasal 33(1) Undang-Undang Pembentukan ECCC.xxx
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4. Interpretasi dan penggunaan ‘rule of law’

Konsep rule of law bukan merupakan sebuah konsep yang 
asing lagi bagi Kamboja setelah pergolakan pada tahun 
1970-an dan 1980-an, dan sebagaimana Perdana 
Menteri Samdech Hun Sen nyatakan, “[I]ni hanya sebuah 
proses bertahap dimana Kamboja harus menghormati 
prinsip-prinsip fundamental dan umum di era globalisasi 
dan interdependensi yang mencakup rule of law.” Tep 
Darongxxxi sepakat dengan Perdana Menteri dimana rule 
of law mulai dibangun di Kamboja pada tahun 1993 
dan sejak saat itu telah menjadi semakin matangxxxii

“Rule of law merupakan sekumpulan praktik dan 
kebiasaan yang mengedepankan ketertiban bagi 
masyarakat untuk kebaikan semua warga Negara,” 
sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri. 
Lebih lanjut, konsep rule of law juga mencakup 
penerapan yang menertibkan penggunaan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban dan penggunaan 
kekuasaan pihak yang berwenang, ditambahkan 
Perdana Menteri.xxxiii

Sebagaimana ditunjukkan dalam survei perwakilan yang 
dilakukan secara nasional pada tahun 2007, dukungan 
terhadap rule of lawxxxiv sangat tersebar luas di Kamboja, 
khususnya menjelang persidangan para pemimpin Khmer 
Merah.xxxv Budaya politik yang menghormati rule of 
law sudah cukup terbangun dengan baik di Kamboja, 
sebuah artikel menyatakan.xxxvi “Sebagian besar rakyat 
Kamboja cenderung melihat […] rule of law sebagai 
sebuah nilai politik yang positif dan diperlukan, tanpa 
melihat realitas-realitas korupsi dan pelanggaran hukum 
di dalam masyarakat Kamboja”, tulis Gibsonxxxvii Sebuah 
aspek rule of law yang dihargai oleh rakyat Kamboja 
adalah meminta pertanggungjawaban para pemimpin 
dari rezim terdahulu atas pelanggaran-pelanggaran hak 
asasi manusia.xxxviii

Posisi pemerintah dalam kaitan dengan rule of law jelas 
tergambar:

“Dengan menyidangkan para pelaku kejahatan 
di depan persidangan yang adil dan terbuka dan 
menghukum orang-orang yang paling bertanggung 
jawab, persidangan tersebut akan menguatkan rule 

of law kita dan menjadi pelajaran bagi orang-orang 
yang tidak taat hukum di Kamboja dan rezim-rezim 
yang kejam di seluruh dunia”xxxix

Berkenaan dengan pemahaman Pemerintah Kamboja 
mengenai rule of law, perdana menteri dan Tuan Darong 
sama-sama menyatakan, di dalam sebuah publikasi, 
bahwa terdapat tiga unsur pokok dari rule of law:xl

1. Kodifikasi hukum dan aturan hierarkinya 
yang jelasxli dalam rangka menjamin hak dan 
kewajiban.

2. Hukum harus dikenal, dipahami dan didukung 
oleh mayoritas luas.

3. Penerapan hukum harus adil, efektif, patut dan 
diperkirakan. Selain itu, terdapat kebutuhan 
akan mekanisme-mekanisme penegakan 
seperti kepolisian, departemen kehakiman dan 
sebagainya.

Lebih lanjut, strategi reformasi hukum dan yudisial yang 
tegasxlii juga penting untuk mencapai rule of law. Menurut 
Bank Dunia, rule of law merupakan salah satu unsur 
terpenting di dalam membangun pemerintahan yang baik 
di suatu negaraxliii, dan perdana menteri menegaskan 
bahwa semua upaya yang diberikan untuk pemerintahan 
yang baik mendorong kemajuan rule of law.xliv 
Pencapaiannya mengesankan tetapi hal tersebut masih 
memerlukan perbaikan yang cepat, ungkap perdana 
menteri.xlv Perdana menteri menegaskan kemauan politik 
yang nyata bagi perwujudan rule of law di dalam 
kesimpulan artikelnya:

“Jalannya sulit tetapi kita tidak memiliki [cara 
efektif] lain untuk ditempuh [guna mencapai 
kesejahteraan warga negara]”. Jalannya berliku, 
tetapi tidak ada cara lain. Tanpa memperhatikan 
kesulitan dan ketiadaan sumber-sumber (kapasitas 
dan keuangan), terdapat keteguhan politik yang 
jelas dan tegas.xlvi

Ketika pemerintah menegaskan komitmennya pada 
pemahaman rule of law yang kuat, komentator-komentator, 
seperti Keo Puth Reasmeyxlvii dan Son Soubertxlviii, sepakat 
bahwa persepsi mayoritas luas atas rule of law adalah 
bahwa terdapat banyak undang-undang yang baik, tetapi 
penerapannya merupakan masalah yang berbeda.xlix 
Persepsi banyaknya putusan yang lebih berat kepada 
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mereka yang kaya dan berkuasa oleh karena korupsi 
yang merajalela merupakan salah satu faktor utama yang 
dapat meruntuhkan kepercayaan publik atas rule of law.l 
Catatan tersebut menetapkan dua ciri rule of law:li

1. Aturan menurut keinginan mayoritas dengan 
menghormati minoritas.

2. Keberadaan struktur-struktur untuk menyediakan 
layanan-layanan (kesejahteraan, pendidikan, dan 
pemerhati penelitian), mendidik masyarakat dan 
menjamin kesadaran akan kepentingan umum 
dan etis.   

Terhadap pandangan ini, komunitas-komunitas 
internasional, masyarakat dan LSM-LSM hak asasi 
manusia dan LSM-LSM terkait lainnya memainkan peran 
penting di dalam memajukan rule of law, mengingat 
bahwa rule of law dapat dicapai melalui pendidikan 
pemikiran yang bebas dan kritis, jaminan pemisahan 
kekuasaan, pemajuan kebebasan pers, dan pemajuan 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.lii

Lebih lanjut, komitmen Pemerintah atas rule of law sebagian 
tercermin dalam alokasi anggaran nasional tahun 2011 
untuk Kementerian Kehakiman (sekitar 9 juta dollar AS = 
0,82 persen dari anggaran yang dialokasikan).liii

Administrasi Peradilan

Indikator Jumlah

Jumlah hakim •	 Mahkamah Agung (MA): 16 hakim (2 perempuan) dan 7 Jaksa Penuntut Umum (JPU) (1 perempuan).
•	 Pengadilan Tinggi (PT): 16 hakim (2 perempuan) dan 9 JPU.
•	 Pengadilan Negeri (PN): 161 hakim dan 76 JPU.

* Berdasarkan situs Royal Academy for Judicial Profession, jumlah total hakim tahun 2011 adalah 
396 hakim.

Jumlah advokat 
(per Februari 2011)

•	 Pengacara praktik: 594 (104 perempuan).
•	 Pengacara magang: 55 (7 perempuan).
•	 Pengacara non-praktik karena ketidaksesuaian profesional: 
•	 33 (2 perempuan).
•	 Pengacara yang ditangguhkan: 36 (8 perempuan).
•	 Pengacara yang diberhentikan: 33 (6 perempuan).

Total: 751 (127 perempuan)

Jumlah penerimaan 
advokat per tahun? 
Harga/biaya

•	 30-45 pengacara per penerimaan (44 pada tahun 2010). 
•	 Biaya pelatihan di Pusat Pelatihan Pengacara sebesar 800-1.000 dollar AS (angkatan ke-10 dan ke-11).

* Catatan: Penerimaan tahunan untuk Sekolah Hakim (Royal School of Judge) adalah 55 orang 
hakim per penerimaan. Hakim adalah seorang pejabat publik, sehingga ketika pelamar diterima 
maka mereka tidak diharuskan untuk membayar uang pelatihan, tetapi menerima gaji bulanan 
kira-kira 75 dollar AS.

Standar jangka waktu 
pelatihan/kualifikasi 

•	 Kualifikasi hakim harus didasarkan pada penyelesaian pelatihan di Sekolah Hakim (Royal School 
of Judge, RSJ). Salah satu dari dua komponen untuk ujian masuk RSJ adalah ujian lisan yang terdiri 
dari pengetahuan umum mengenai hak asasi manusia, konsep umum mengenai rule of law dan 
keadilan, dan hukum dan keadilan. Jangka waktu pelatihan adalah 24 bulan (dalam kelas: 8 
bulan, magang di pengadilan: 12 bulan, dan pelatihan khusus: 4 bulan).

•	 Kualifikasi pengacara resmi (terdaftar) harus didasarkan pada pelatihan di Pusat Pelatihan 
Pengacara atau pengalaman. Pelatihan untuk para pengacara (angkatan ke-4) di Pusat Pelatihan 
Pengacara dari Asosiasi Pengacara dimulai pada bulan Oktober 2002. Komponen-komponen 
pelatihan yakni, dalam kelas: sembilan bulan, magang: satu tahun, dan pelatihan khusus: tiga 
bulan. 
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Indikator Jumlah

Ketersediaan pelatihan 
pasca kualifikasi 

•	 Saat ini, tidak ada keharusan untuk melanjutkan pendidikan hukum bagi para hakim, namun 
melalui kerja sama dengan pihak-pihak asing, pelatihan-pelatihan khusus mengenai empat kitab 
undang-undang yag baru disahkan (KUHPer, KUHAPer, KUHP dan KUHAP) telah dilaksanakan, dan 
pelatihan (dalam waktu dekat) tentang undang-undang khusus seperti undang-undang administratif, 
ketenagakerjaan, dan peradilan anak juga akan ditawarkan.

•	 Pelatihan hukum lanjutan tidak diwajibkan. Namun, hal tersebut dimungkinkan melalui lokakarya/
konferensi berkala atau sesekali yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara bekerja sama 
dengan berbagai rekanan JICA, IBJ, dan lain-lain.

Rata-rata lamanya 
waktu dari 
penangkapan ke 
persidangan (pidana)

•	 Lamanya waktu antara 2-6 bulan dan tidak lebih dari 18 bulan, karena tanpa ada justifikasi 
yang dapat diterima, JPU dan/atau hakim harus berhadapan dengan sanksi disipliner apabila 
ditemukan, oleh Dewan Agung Pemberlaku Undang-Undang, melanggar hukum acara.

•	 Lebih dari satu tahun untuk kasus-kasus tertentu di ECCC (Kasus 001 dan Kasus 002).  

Rata-rata lamanya 
persidangan (dari 
pembukaan ke putusan)

•	 Persidangan sangat singkat mengingat pada umumnya diputus dalam waktu satu hari dan 
pengumuman putusan dilakukan pada hari yang sama dengan persidangan. Rata-rata lamanya 
persidangan bervariasi tergantung pada batas waktu untuk penahanan sementara.

•	 Lebih dari satu tahun untuk kasus-kasus di ECCC.

Aksesibilitas publik 
terhadap putusan-
putusan individu 

•	 Dahulu, sangat tidak mungkin untuk memperoleh salinan putusan mengingat bahwa putusan akan 
disampaikan hanya pada pihak-pihak terkait dalam kasus. Namun, permohonan dapat dibuat dan 
permohonan tersebut akan disampaikan oleh Panitera kepada Ketua Pengadilan. Apabila salinan 
putusan diberikan, informasi mengenai nama atau identitas asli akan dihapus. Biaya salinan juga 
merupakan sebuah masalah terkait dengan akses terhadap kasus-kasus pengadilan.

•	 Publikasi putusan-putusan MA dimulai pada tahun 2010 dan berlanjut pada tahun 2011. Sistemnya 
masih belum terbangun sempurna tetapi situs MA yang baru menunjukkan niat untuk mengunggah 
putusan-putusannya. 

Struktur banding 

(Sumber: Proyek  
Independensi Yudisial 
ADB, Diagram 
Organisasi Pengadilan, 
Oktober 2003, hal. 
31. 

Catatan: Per tahun 
2011, terdapat  21 
Pengadilan Propinsi)

Dewan Agung Pemberlaku 
Undang-Undang

Dewan Konstitusi

Mahkamah 
Agung

Pengadilan 
Tinggi

2 Pengadilan 
Kotamadya

18 Pengadilan 
Propinsi

1 Pengadilan 
Militer

Hirarki yudisial

Pengawasan disipliner

Kasus-kasus yang 
diterima oleh komisi 
nasional hak asasi 
manusia atau komisi-
komisi independen 
lainnya (jika ada)

Tidak tersedia
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Indikator Jumlah

Pengaduan-pengaduan 
yang diajukan terhadap 
polisi, kehakiman atau 
lembaga-lembaga 
negara lainnya (per 
tahun)? 
Berapa yang 
terselesaikan?

Tidak tersedia

A. Praktik negara dalam menerapkan 4 
prinsip utama Rule of Law untuk hak 
asasi manusia

1. Pemerintah dan pejabat-pejabat serta wakil-
wakilnya bertanggung jawab berdasarkan hukum 

a. Apakah kekuasaan Pemerintah dirumuskan 
dan dibatasi oleh sebuah Konstitusi atau hukum 
dasar lainnya?

Kekuasaan Pemerintah, yakni Legislatif, Eksekutif dan 
Yudikatif ditetapkan dan dibatasi oleh Konstitusi. Pasal 51 
secara tegas menetapkan prinsip pemisahan kekuasaan 
dan penggunaan kekuasaan oleh  rakyat melalui ketiga 
cabang Pemerintahan.liv Beberapa contoh dari prinsip-
prinsip tersebut, yakni anggaran yang otonom,lv aturan-
aturan internal untuk pelaksanaan dan fungsi cabang 
legislatif,lvi penghapusan kekebalan anggota parlemenlvii 

dan pernyataan perang dan situasi darurat serta akhir 
masa peperangan dan situasi darurat.lviii Namun, 
sebagai negara yang mengadopsi sistem parlementer, 
para anggota Parlemen Kamboja tidak diperbolehkan 
untuk mengabdi pada badan konstitusi manapun, kecuali 
cabang eksekutif.lix Juga terdapat beberapa rujukan pada 
prinsip check and balance dalam Bab VII Konstitusi.lx

Namun, hanya kekuasaan cabang Legislatiflxi yang 
dijelaskan secara rinci, sedangkan rincian lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan dan fungsi Eksekutiflxii dan 
Kekuasaan Kehakimanlxiii ditetapkan dalam undang-
undang yang berbeda. Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan 
mengenai kehakiman terkait dengan peran dan kekuasaan 
cabang Yudikatif (perlindungan hak-hak dan kebebasan 
warga negara dan kekuasaan eksklusif untuk menimbang 
dan memutus), prinsip-prinsip dasar (independensi dan 
ketidakberpihakan), pemberian kuasa hanya pada 

Dewan Agung Pemberlaku Undang-Undang (Supreme 
Council of Magistracy, SCM) untuk mengangkat, 
memberhentikan, mengambil tindakan-tindakan disipliner 
terhadap para hakim dan JPU.    

Kendati ketentuan-ketentuan yang dicatat di atas 
mengedepankan independensi kehakiman, dalam 
praktiknya terdapat sejumlah kontroversi atas kasus-kasus 
dugaan campur tangan oleh cabang eksekutif di dalam 
kerja-kerja cabang yang lainnya.lxiv Satu kasus ternama 
dimana campur tangan tidak langsung diduga melibatkan 
keberatan perdana menteri atas dakwaan-dakwaan lebih 
lanjut di luar 5 dakwaan yang ada di hadapan ECCC 
dengan alasan stabilitas sosial.lxv Di sisi lain, terdapat 
pernyataan-pernyataan non-intervensi, sebagai contoh, 
tahun lalu perdana menteri secara terbuka mengumumkan 
bahwa pemerintah tidak akan turut campur tangan di 
dalam kasus-kasus yang sedang berjalan (misalnya, 
Persidangan Thais,lxvi kasus melawan Hun Hean, mantan 
Polisi Anti-Narkotika di Propinsi Banteay Meanchey,lxvii 

dan kasus melawan pemimpin partai oposisi karena 
mencabut rambu-rambu jalan di sepanjang perbatasan 
Vietnam dan memasang peta di situs partainya, dimana 
Mahkamah Agung secara tidak benar menuduh adanya 
pelanggaran terhadap perbatasan Vietnamlxviii).

b. Dapatkah hukum dasar diamendemen atau 
ditangguhkan hanya berdasarkan tata aturan 
yang termuat dalam hukum dasar tersebut? 

Revisi atau amendemen Konstitusi hanya dapat dilakukan 
sejalan dengan aturan dan tata cara yang tertuang 
dalam hukum dasar. Bab XV Konstitusi Kerajaan Kamboja 
menetapkan aturan-aturan yang mengatur tentang 
pengaruh, revisi, dan amendemen Konstitusi. Terutama, 
Pasal 151(1) menetapkan siapa yang dapat mengajukan 
revisi atau amendemen, dan mereka adalah Raja, Perdana 
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Menteri, dan Ketua Majelis Nasional berdasarkan usulan 
1/4 dari semua anggota Majelis. Lebih lanjut, revisi atau 
amendemen harus ditetapkan dengan sebuah undang-
undang Konstitusi yang dikeluarkan oleh Majelis Nasional 
dengan 2/3 suara mayoritaslxix dan disahkan oleh Raja 
setelah berkonsultasi dengan Dewan Konstitusi.lxx

Selain aturan yang tegas mengenai 2/3 suara mayoritas, 
revisi atau amendemen tidak diperbolehkan dalam 
situasi-situasi, seperti situasi darurat atau amendemen 
mempengaruhi sistem liberal, demokrasi pluralistik, 
dan rezim monarki konstitusional. Belum ada dekrit 
darurat yang ditetapkan untuk mengesampingkan atau 
menangguhkan ketentuan-ketentuan di dalam Konstitusi. 
Sebaliknya, dalam situasi darurat, Parlemen tidak dapat 
mengambil waktu berlibur tetapi harus bertemu setiap 
hari secara terus-menerus dan dapat memperpanjang 
mandat jika dalam situasi tersebut tidak dimungkinkan 
dilakukannya pemilu.lxxi Terpenting, terdapat larangan 
untuk membubarkan Majelis Nasional pada saat situasi 
darurat.lxxii

Dalam praktiknya, namun demikian, ada ketidakpastian-
ketidakpastian mengenai prosedur-prosedur amendemen, 
dimana beberapa komentator menyatakan bahwa 
undang-undang konstitusi yang dikeluarkan oleh Majelis 
Nasional pada tahun 2004 untuk menetapkan “Lampiran 
Konstitusi”lxxiii telah melanggar prosedur amendemen oleh 
karena undang-undang tersebut tidak ditinjau oleh Dewan 
Konstitusi.lxxiv Dewan Konstitusi, di sisi lain, menyatakan 
bahwa dirinya tidak berwenang untuk meninjau undang-
undang tersebut dengan dalih bahwa undang-undang 
tersebut telah disahkan oleh Majelis Nasionallxxv dan 
bahwa undang-undang tentang “Lampiran Konstitusi” 
mempunyai kualitas yang setara dengan Konstitusi tahun 
1993.lxxvi

c. Apakah pejabat dan wakil pemerintah, termasuk 
polisi dan petugas pengadilan, bertanggung 
jawab berdasarkan hukum atas perilaku 
menyimpang, termasuk penyalahgunaan 
jabatan untuk kepentingan pribadi, tindakan-
tindakan yang melampaui kewenangan mereka, 
dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak fundamental? 

Dalam kasus-kasus pidana, berbagai ketentuan dalam 
KUHAP tahun 2007 mencakup pelanggaran terhadap 
hukum acara (penggeledahan, penyitaan, penangkapan, 
penyelidikan, ketentuan bantuan hukum, peradilan, 
dan lain-lain), penyerahan bukti yang tidak sah atau 
penetapan putusan yang bertentangan dengan hukum 
acara.lxxvii Sanksi-sanksi disipliner lebih lanjut dijatuhkan 
terhadap polisi yudisial dan JPU oleh Jaksa Agung 
yang berada di Pengadilan Tinggi,lxxviii dan selain itu, 
juga terdapat sanksi disipliner terhadap polisi, JPU dan 
hakim oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 
Pertahananlxxix dan Komite Disipliner Dewan Agung 
Pemberlaku Undang-Undanglxxx secara berturut-turut. Baru-
baru ini ada penegasan kembali mengenai pemecatan 
untuk kasus-kasus dimana seorang pejabat polisi terlibat 
dalam perdagangan obat-obat terlarang, kepemilikan 
senjata ilegal atau “secara anarkis” menembakkan 
senjata-senjata kepunyaan militer.lxxxi Tindakan disipliner 
lain terhadap pejabat polisi adalah pemberhentian dari 
jabatan menunggu penyelidikan lebih lanjut dan putusan 
pengadilan.lxxxii

Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan dalam KUHP tahun 
2009 mendaftar berbagai keadaan yang memberatkan, 
salah satunya adalah keadaan pelaku. Jika pelaku 
merupakan seorang pejabat publik, hukuman yang akan 
dijatuhkan lebih tinggi ketimbang terhadap orang biasa. 
Selain penggelapan dan korupsi, ketentuan-ketentuan 
tersebut berlaku bagi para pejabat publik dan warga 
negara yang dipercayakan dengan mandat publik 
melalui pemilu yang melakukan pembunuhan, kekerasan 
(penyerangan dan pemukulan), pemerkosaan, dan lain-
lain.lxxxiii Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 KUHP, 
mereka dihukum tanpa memperhatikan badan-badan 
pemerintah tempat mereka bekerja, atau pangkat, gaji, 
dan usia mereka.lxxxiv

Sejak pembentukan Unit Anti Korupsi, telah dilakukan 
sejumlah penuntutan terhadap polisi, JPU, dan pejabat 
publik lainnya yang menyita cukup banyak perhatian 
publik, khususnya terkait dengan hasil persidangan.lxxxv 
Unit Anti Korupsi melakukan penangkapan pertamanya 
terhadap JPU Pengadilan Propinsi Pursat pada tanggal 
29 November 2010. Ia didakwa melakukan korupsi, 
penahanan tidak sah, dan pemerasan.lxxxvi Setelah 
kasus ini, terdapat banyak pengaduan yang diajukan, 
seperti tuntutan korupsi terhadap 30 orang agen 
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pajak,lxxxvii tuduhan terhadap pejabat-pejabat komune 
atas penerimaan uang sogokan perkawinan,lxxxviii 
pejabat-pejabat di propinsi Kampong Thom yang 
dituduh menerima suap dari perdagangan pembalakan 
liar,lxxxixdan tuntutan-tuntutan korupsi terhadap seorang 
mantan Kepala Polisi di Propinsi  Banteay Meanchey 
yang didakwa terlibat dalam kasus perdagangan obat.xc

2. Undang-undang dan prosedur penangkapan, 
penahanan dan penghukuman tersedia secara 
terbuka, sah dan tidak sewenang-wenang; dan 
melindungi hak-hak dasar atas integritas fisik, 
kebebasan dan keamanan pribadi, dan kepatutan 
prosedural di dalam hukum

Kendati undang-undang Kamboja, khususnya KUHAP, 
tidak menyediakan sebuah Bab untuk menyebutkan satu 
demi satu hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa, undang-
undang yang ada menetapkan ketentuan-ketentuan 
dan prosedur-prosedur penangkapan, penahanan, dan 
penghukuman yang berusaha untuk melindungi hak-hak 
dasar atas integritas fisik, kebebasan dan keamanan 
pribadi, dan kepatutan prosedural di dalam hukum.

a. Apakah undang-undang pidana dan acara 
pidana, termasuk aturan-aturan administratif 
yang menetapkan penahanan preventif atau jika 
tidak, memiliki dampak pidana, diterbitkan dan 
dapat diakses secara luas dalam format terbaru 
dan tersedia dalam semua bahasa resmi? 

Ketentuan-ketentuan mengenai penahanan sewenang-
wenang ditetapkan dalam KUHAP dan KUHP yang 
mencakup dasar-dasar dan menetapkan jangka waktu 
penangkapan, penahanan pra-persidangan, dan 
hukuman penjara.xci Selain itu, ketentuan-ketentuan 
bantuan hukum, sebagian, menentang penahanan 
sewenang-wenang.xcii Undang-undang legislatif akan 
menjadi efektif di ibukota dan seluruh negeri. Kitab 
undang-undang dan undang-undang lain diterbitkan 
dalam berita negara yang dikeluarkan 8 kali dalam 
sebulan dengan biaya(kira-kira) 1,25 dollar AS per 
penerbitan. Bahasa Lembar Negara adalah Khmer, dan 
terjemahan tidak resmi dari beberapa undang-undang 
dan peraturan ke dalam bahasa Inggris pada umumnya 
dilakukan oleh rekanan-rekanan pembangunan dan 
organisasi masyarakat sipil, dan tersedia di situs-situs 

dan dalam bentuk elektronik. Beberapa badan donor 
juga membiayai percetakan beberapa undang-undang 
penting seperti Konstitusi, undang-undang pertanahan, 
undang-undang ketenagakerjaan, dan lain-lain.xciii Situs 
web cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak 
memiliki “database undang-undang yang lengkap”.xciv 
Namun, saat ini ada momentum untuk membuat undang-
undang dan informasi lainnya terbuka untuk umum 
melalui berbagai situs kementerian dan badan-badan 
publik lainnya. Kompilasi undang-undang dan upaya 
penyebarluasan juga dilakukan oleh badan-badan 
non-pemerintah (seperti Asosiasi Pengacara Kamboja, 
OHCHR, GTZ, dan lain-lain)xcv dan individu-individu 
(bloggers). Semua upaya ini telah membuat dokumen-
dokumen yang dulunya tidak dapat diakses, termasuk 
undang-undang, menjadi lebih tersedia dalam format 
elektronik/digital.

b. Apakah undang-undang ini dapat diakses, 
dimengerti, tidak berlaku surut, berlaku secara 
konsisten dan dapat diperkirakan bagi semua 
orang secara setara, termasuk bagi pejabat-
pejabat pemerintah dan konsisten dengan 
ketentuan hukum lainnya? 

Pada prinsipnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
ini adalah ya.xcvi Warga negara memiliki akses yang 
terbatas pada undang-undang melalui sumber-sumber 
yang disebutkan di atas (berita negaraxcvii dan situs web), 
tetapi terdapat sejumlah inisiatif yang sedang berjalan 
untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kamboja 
terhadap undang-undang. Bagian dari kesulitan warga 
negara biasa untuk memahami istilah hukum adalah bahwa 
kendati undang-undang ditulis dalam bahasa Khmer, kata 
dasarnya berasal dari bahasa-bahasa India kuno seperti 
Pali atau Sansekerta. Sebagai jawaban atas kesulitan 
ini, terdapat upaya dari Dewan Menteri untuk menyusun 
sebuah Kamus Hukum dan untuk menstandarkan istilah 
hukum yang digunakan dalam KUHPer dan KUHAPer.xcviii 

Lebih lanjut, terdapat sejumlah acara gelar wicara hukum 
yang disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta dan 
publik.xcix Lebih lanjut, LSM-LSM juga berkontribusi pada 
peningkatan kesadaran hukum di kalangan profesional 
dan orang awam, yang memusatkan perhatian pada 
isu-isu selain hukum pidana/perampasan kemerdekaan 
seperti undang-undang pertanahan, undang-undang 
ketenagakerjaan, keluarga dan perkawinan, dan isu-isu 
pembangunan lainnya.c
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Prinsip non-retroaktif (tidak berlaku surut) dan 
pengecualian-pengecualiannya termuat di dalam KUHP 
dan KUHAP,ci dan layaknya standar-standar hukum 
pidana internasional, terdapat ketentuan-ketentuan yang 
memperbolehkan penerapan hukum secara retroaktif, 
seperti penerapan prosedur-prosedur baru untuk peristiwa-
peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya KUHP dan 
KUHAP dan penerapan penghukuman pidana yang baru 
yang menguntungkan terdakwa.cii Laporan Pusat Hak 
Asasi Manusia Kamboja (Cambodian Centre for Human 
Rights, CCHR) tahun 2010 memperlihatkan tanda-tanda 
yang sangat baik mengenai penerapan hukum secara 
non-retroaktif.ciii

Beberapa evaluasi berpendapat bahwa transparansi, 
pertanggungjawaban atau bahkan sistem hukum 
Kamboja dalam pelaksanaannya masih lemah.civ Kendati 
persamaan kedudukan di depan hukum ditetapkan di 
dalam undang-undang,cv terdapat banyak peristiwa 
yang menyimpang.cvi Sebagai contoh, dikatakan bahwa 
undang-undang mengenai penistaan dan disinformasi 
telah digunakan secara selektif dan menyimpang terhadap 
jurnalis, aktivis hak asasi manusia dan pemimpin politik. 
Sebuah kasus kontroversial melibatkan penghapusan 
kekebalan parlementer tiga orang anggota parlemen dari 
partai oposisi sehingga tuntutan pidana dapat diarahkan 
kepada mereka untuk penistaan dan/atau disinformasi.cvii 

Sumber-sumber lain berpendapat bahwa ketentuan-
ketentuan hukum seperti Undang-Undang tentang 
Anti-Perdagangan Orang dan Rancangan Undang-
Undang tentang Pengawasan Obat-obatan Terlarang 
telah seringkali digunakan untuk menuntut para pekerja 
seks, bukan mereka yang melakukan tindak pidana 
perdagangan orang serta para pecandu, bukan para 
pengedar.cviii

c. Apakah undang-undang ini mengesahkan 
penahanan administratif/pencegahan tanpa 
dakwaan atau persidangan selama atau di luar 
situasi darurat yang sejati?

Jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk 
penahanan di kepolisian adalah sampai dengan 48 jam 
dan hanya dapat diperpanjang untuk 24 jam tambahan 
atas permohonan yang disampaikan ke JPU. Masa 
penahanan dimulai sejak dari tersangka tiba di kantor 
polisi atau militer. Sebuah pengecualian diberlakukan; 

anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat 
ditempatkan di kantor polisi.cix Hukum Kamboja juga 
mengijinkan perpanjangan penahanan sementara atau 
penahanan persidangan yang tertunda. Namun, terdapat 
batasan waktu dan alasan untuk penahanan semacam 
itu. Berakhirnya jangka waktu penahanan sementara atau 
kegagalan hakim penyelidik untuk membenarkan alasan-
alasan penahanan akan berakibat pada dilepaskannya 
tersangka.cx Pasal-pasal di dalam Konstitusi dan KUHAP 
menegaskan kembali prinsip ICCPR tentang persidangan 
yang cepatcxi dan peraturan-peraturan tidak memberikan 
kelonggaran penahanan tanpa dakwaan atau 
persidangan selama atau di luar situasi darurat yang 
sejati. Sebaliknya, tindak pidana akan hilang pada saat 
berakhirnya kadaluarsa dari tindak pidana tersebut.cxii

Sebaliknya, insiden-insiden penahanan yang berlebihan 
telah dilaporkan, mengarah pada kepadatan di penjara 
(lihat indikator III). Sebagai contoh, Cambodia Defenders 
Project (CDP) menyatakan di dalam sebuah laporan 
bahwa dalam beberapa kasus, terdakwa dapat ditahan 
selama satu bulan lagi selama menunggu banding dari 
JPU setelah batas waktu penahanan pra-persidangan 
berakhir dan setelah dinyatakan tidak bersalah [oleh 
pengadilan negeri].cxiii

d. Apakah undang-undang ini melindungi terdakwa 
dari perlakuan atau penghukuman sewenang-
wenang atau di luar hukum, termasuk perlakuan 
tidak manusiawi, penyiksaan, penangkapan 
sewenang-wenang, penahanan tanpa 
dakwaan atau persidangan dan pembunuhan 
di luar proses hukum oleh Negara? Apakah 
hak untuk diperiksa di hadapan hakim (habeas 
corpus) dibatasi dalam situasi apapun?

Kamboja telah meratifikasi CAT, tetapi belum membentuk 
mekanisme pencegahan nasional yang independen 
sebagaimana disyaratkan.cxiv Pada dasarnya, Pasal 
38(4) Konstitusi Kamboja menetapkan perlindungan 
bagi terdakwa dari perlakuan fisik secara sewenang-
wenang atau perlakuan buruk lainnya yang menetapkan 
penghukuman tambahan pada tahanan atau narapidana. 
Pelaku tindakan semacam itu, tanpa memedulikan 
statusnya sebagai seorang pejabat publik, harus dihukum 
menurut KUHP yang berlaku.cxv Lebih lanjut, bukti yang 
diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah seperti dengan 
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kekerasan fisik atau mental harus dibatalkan.cxvi Konstitusi 
memerintahkan agar setiap penuntutan, penangkapan, 
atau penahanan terhadap setiap orang tidak boleh 
dilakukan kecuali sesuai dengan hukum.cxvii Orang-
orang yang berada di dalam penahanan kepolisian 
harus dilepaskan oleh JPU pada saat berakhirnya masa 
penahanan atau menyerahkannya kepada JPU untuk 
penuntutan lebih lanjut.cxviii

Seorang tahanan dapat dilepaskan apabila tidak ada 
dasar dilakukannya penahanan, pada saat berakhirnya 
masa penahanan sementara dan perpanjangannya, dan 
atas permohonan terdakwa.cxix Seperti halnya hak-hak 
lain yang termuat dalam Pasal 31-50 Konstitusi, hak untuk 
diperiksa di hadapan hakim (habeas corpus) ditetapkan 
sesuai dengan hukum, tetapi tidak jelas apakah situasi 
darurat dapat dijadikan pembatasan mengingat tidak 
adanya undang-undang atau dekrit mengenai situasi 
darurat yang dikeluarkan sejak disahkannya Konstitusi 
pada tahun 1993 (bahkan selama lebih  dari satu tahun 
kebuntuan politik dari bulan Juli 2003-Juni 2004cxx).

Ketika undang-undang melarang penggunaan penyiksaan 
oleh polisi untuk memperoleh pengakuan dari tersangka 
kejahatan, beberapa LSM telah melaporkan bahwa 
penyiksaan dipraktikkan secara luas, dan CDP mencatat 
peristiwa-peristiwa penyiksaan fisik atau mental lain yang 
tidak dipandang sebagai penyiksaan.cxxi

e. Apakah undang-undang ini menganut prinsip 
praduga tak bersalah?

Hukum menganggap seorang terdakwa tidak bersalah 
sampai terbukti bersalah oleh pengadilan dan juga 
menetapkan bahwa keraguan apapun harus diputuskan oleh 
hakim dengan memperhatikan kepentingan terdakwa.cxxii 

Salah satu contoh bahwa hukum menganggap terdakwa 
tidak bersalah adalah prinsip penahanan sementara 
yang diterapkan hanya dalam situasi luar biasa dan 
sesuai dengan syarat-syarat tertentu dimana terdakwa 
dapat ditahan untuk sementara.cxxiii Namun, pengadilan 
memerintahkan penahanan sementara dalam 176 dari 
199 kasus, sebagaimana dilaporkan oleh CCHR.cxxiv 

CCHR juga menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan 
hakim mengenai terdakwa dapat dianggap menunjukkan 
praduga bersalah sebelum putusan diumumkan.cxxv

f. Apakah semua terdakwa memiliki akses 
yang cepat dan rutin pada penasihat hukum 
pilihan mereka sendiri dan hak untuk diwakili 
oleh penasihat hukum tersebut pada setiap 
tahapan penting dalam persidangan, dimana 
pengadilan akan menunjuk seorang wakil yang 
kompeten bagi terdakwa yang tidak mampu 
untuk membayar?Apakah terdakwa diberitahu 
akan hak-hak ini jika mereka tidak memiliki 
bantuan hukum?

Sumber pertama bantuan hukum adalah Konstitusi 
Kamboja yang menetapkan bahwa “Setiap warga 
negara harus menikmati hak atas pembelaan melalui 
jalur yudisial”.cxxvi Sumber kedua adalah KUHAP yang 
menetapkan berbagai tahapan dan situasi dimana 
terdakwa diberitahu mengenai hak atas bantuan hukum 
dan dimana kehadiran penasihat hukum adalah prasyarat 
sebelum tindakan apapun diambil oleh pejabat-pejabat 
yudisial (polisi, JPU dan hakim). Pejabat-pejabat yudisial 
diwajibkancxxvii untuk memberitahu terdakwa hak atas 
penasihat hukum.cxxviii Namun, seorang tersangka memiliki 
hak atas penasihat hukum hanya 24 jam setelah ditahan 
di kepolisian.cxxix Ketika hukum menetapkan hak atas 
penasihat hukum, CDP mencatat bahwa tidak ada seorang 
terdakwa pun yang memiliki akses terhadap penasihat 
hukum segera setelah penangkapan, dan bahwa tidak 
ada ruang privat yang tersedia bagi seorang pengacara 
bertemu dengan kliennya.cxxx CCHR mengedepankan 64 
dari 199 persidangan dimana tidak terdapat perwakilan 
hukum, termasuk 5 dari 105 persidangan tindak pidana 
berat dimana perwakilan hukum diwajibkan, yang tidak 
dihadiri oleh pengacara.cxxxi

Sumber ketiga berkenaan dengan hak atas bantuan hukum 
adalah Undang-Undang tentang Asosiasi Pengacaracxxxii 

dan Peraturan-peraturan Internalnya.cxxxiii Berdasarkan 
ketentuan-ketentuan ini, semua pengacara diwajibkan 
untuk memberikan bantuan hukum.cxxxiv Selain itu, orang-
orang yang tidak mampucxxxv berhak atas bantuan hukum 
cuma-cumacxxxvi melalui pendanaan yang sebagian 
diperoleh dari iuran wajib keanggotaan pengacara.cxxxvii 
Pengacara-pengacara pembela dibayar dengan dana 
dari Asosiasi Pengacara Kamboja berdasarkan prosedur-
prosedur yang ditetapkan dan berdasarkan tarif yang 
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ditentukan per tahun oleh Dewan Asosiasi Pengacara. 
Terpenting, dimungkinkan proses disipliner terhadap 
para pengacara bantuan hukum ketika mereka tidak 
memberikan layanan dengan baik.cxxxviii

Sebuah penelitian pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 
mereka yang saat ini memberikan layanan-layanan 
bantuan hukum di Kaboja semuanya adalah pengacara 
yang bekerja di LSM-LSM, dengan pengecualian layanan-
layanan oleh BACK dan inisiatif-inisiatif pro bono oleh 
pengacara-pengacara privat.cxxxix Pada akhir tahun 2006, 
sebuah survei menunjukkan bahwa orang-orang Kamboja 
memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai layanan-
layanan bantuan hukum dan dimana untuk memperoleh 
layanan-layanan tersebut. Mereka memperoleh rujukan 
layanan-layanan bantuan hukum melalui otoritas-otoritas 
lokal. Di sisi lain, para klien memiliki kesulitan-kesulitan 
finansial untuk bepergian ke dan dari kantor bantuan 
hukum untuk berkomunikasi secara fisik dengan para 
pengacara. Lebih lanjut, pengetahuan yang terbatas 
mengenai hukum menghambat intervensi bantuan hukum 
secara tepat waktu dan efektif. Di sisi lain, penyedia 
layanan-layanan bantuan hukum juga menghadapi 
beberapa tantangan dalam hal sumber daya manusia, 
anggaran dan pendanaan untuk gaji dan biaya-biaya 
penyelidikan serta hal-hal sepele tetapi penting, seperti 
peralatan yang terkait dengan teknologi informasi dan 
teks undang-undang yang berlaku saat ini.cxl Oleh karena 
krisis finansial, beberapa cabang LSM ini menutup 
kantornya atau harus memindahkan kantor-kantor 
mereka karena tidak sanggup untuk membayar sewa.cxli 
Relokasi menyulitkan para klien yang tidak mampu untuk 
mengakses layanan-layanan bantuan hukum. Ketiadaan 
pendanaan merupakan satu hambatan pada bantuan 
hukum yang efektif karena hal tersebut memaksa para 
pengacara untuk memperoleh lebih banyak penghasilan 
untuk menghidupi kehidupan mereka dan keluarga 
mereka ketimbang memusatkan perhatian pada pekerjaan 
pembelaan publik. Kompetensi dan profesionalisme para 
pengacara juga dianggap berkontribusi pada tidak 
efektifnya bantuan hukum di Kamboja.

g. Apakah undang-undang ini menjamin 
hak terdakwa untuk diberitahu mengenai 
perkara yang dikenakan kepadanya tepat 
waktu, dengan waktu yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi 
dengan penasihat hukumnya? 

Terdakwa mempunyai hak untuk diberitahu mengenai 
dakwaan yang diarahkan kepada mereka dalam bahasa 
yang mereka mengerti.cxlii Terdakwa yang diwakili 
oleh pengacara diberi waktu 5 hari di muka untuk 
memeriksa berkas-berkas perkara sebelum interogasi 
yang sebenarnya dilakukan oleh hakim penyelidik.cxliii 

Lebih lanjut, terdakwa berhak mendapatkan waktu untuk 
mempersiapkan pembelaannya.cxliv Pasal 457 dan 466 
KUHAP menetapkan jangka waktu yang memadai 
yang diperlukan oleh terdakwa untuk mempersiapkan 
kasus, yang bergantung pada keberadaan terdakwa.cxlv 

Ketentuan-ketentuan lain mengenai waktu yang memadai 
untuk mempersiapkan pembelaan adalah Pasal 304 
(Prosedur kehadiran yang segera di hadapan pengadilan), 
Pasal 319 (Akses untuk memeriksa berkas perkara 
sebelum persidangan),cxlvi Pasal 322 (Menempatkan 
saksi di luar ruang persidangan sebelum bersaksi), Pasal 
428 (Penyajian berkas perkara untuk pemeriksaan yang 
memberikan akses yang leluasa terhadap berkas perkara 
kepada pengacara), dan Pasal 429 - Perpanjangan 
batas waktu untuk menuliskan pendapat hukum.

Dalam praktiknya, hampir semua terdakwa diberitahu 
mengenai perkara yang diarahkan kepadanya, 
sebagaimana dicatat oleh CCHR.cxlvii Beberapa 
komentator telah mempertanyakan apakah semua 
terdakwa memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan 
pembelaan mengingat mereka atau pengacara mereka 
menerima pemberitahuan singkat untuk dengar pendapat 
(khususnya dalam hal dengar pendapat substantif 
mengenai pokok perkara).cxlviii Selain itu, jaminan atas 
komunikasi yang bebas antara terdakwa dan penasihat 
hukum (tanpa didengarkan atau direkam oleh orang 
lain) termuat dalam 149 (Hak atas pembelaan – selama 
penahanan pra-persidangan). 
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h. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diadili tanpa penundaan yang 
tak semestinya, diadili dengan kehadiran 
terdakwa, dan membela diri secara langsung 
dan memeriksa, atau meminta penasihat hukum 
memeriksa, para saksi dan bukti-bukti yang 
memberatkan mereka?

Kendati tanpa menggunakan susunan kata yang 
persis dari “persidangan tanpa penundaan yang tak 
semestinya”, KUHAP memberikan kewenangan kepada 
Majelis Penyidik untuk memastikan bahwa tidak ada 
penundaan yang tak semestinya di dalam pelaksanaan 
setiap proses.cxlix Untuk menegaskan pelarangan terhadap 
penundaan yang tak semestinya, berbagai ketentuan 
dalam KUHAP menggunakan kata-kata “…tanpa 
penundaan”, “…penundaan yang tidak perlu”, atau 
“…segera”. Dalam sebuah proses yang segera, KUHP 
memerintahkan pengumuman putusan dalam waktu dua 
minggu setelah terdakwa hadir di depan pengadilan.cl 
Jika JPU memerintahkan penyidikan bukannya proses 
persidangan yang segera, tidak ada spesifikasi waktu, 
tetapi “dalam waktu yang masuk akal”, yang ditetapkan 
untuk pengumuman putusan.cli

Ketentuan penahanan pra-persidangan/sementara juga 
menjamin prinsip persidangan tanpa penundaan yang 
tak semestinya. Jangka waktu dan jumlah perpanjangan 
penahanan ditetapkan sesuai dengan jenis-jenis 
kejahatan dan usia terdakwa.clii Pasal 294 KUHAP juga 
menetapkan tambahan empat bulan penahanan sebagai 
antisipasi terhadap persidangan mengikuti berakhirnya 
penyelidikan. Delapan dari 199 insiden yang dimonitor 
oleh CCHR melanggar prosedur ini. Secara signifikan, 
sebagian besar kasus yang disebut oleh CCHR melebihi 
waktu penahanan pra-persidangan, masa penahanan 
melebihi lamanya masa hukuman mulai dari kurang dari 
satu minggu sampai satu tahun atau bahkan dua tahun.cliii

Terkait dengan hak terdakwa untuk memeriksa saksi-
saksi dan bukti-bukti yang memberatkan mereka, 
KUHAP menetapkan bahwa JPU memanggil para saksi. 
Namun, pembela juga dapat menghadirkan saksi-saksi 
yang tidak dipanggil oleh JPU dalam persidangan dan 
dapat meminta pengadilan untuk mendengarkan mereka 
dalam kapasitas mereka sebagai saksi.cliv Dalam kasus-
kasus dimana persidangan dilakukan tanpa kehadiran 

terdakwa, KUHAP memperbolehkan adanya keberatan 
terhadap putusan lalai yang ditetapkan sebagai akibat 
dari persidangan in absentia.clv

Dalam praktiknya, upaya pemantauan pengadilan 
menggambarkan bahwa semua terdakwa diberikan 
kesempatan untuk menghadirkan bukti dan memeriksa 
bukti yang memberatkan mereka. Namun demikian, 
laporan-laporan  pemantauan juga mencatat bahwa para 
saksi hadir di ruang sidang bahkan sebelum bersaksi.clvi

i. Apakah undang-undang ini secara memadai 
menyediakan hak untuk banding atas putusan 
dan/atau hukuman ke pengadilan yang lebih 
tinggi menurut hukum? 

Banding dapat diajukan, dalam jangka waktu yang 
ditetapkan, ke Pengadilan Tinggi (PT)clvii dan Mahkamah 
Agung (MA)clviii menurut prosedur undang-undang.clvix 

Sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap putusan 
akhir pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang 
tetap (res judicata), KUHAP juga memperbolehkan 
Mosi Peninjauan untuk diajukan ke MA dalam sebuah 
pemeriksaan pleno.clx KUHAP yang baru tidak hanya 
membuka kemungkinan untuk mempertentangkan putusan 
hakim tetapi juga keputusan-keputusan hakim penyelidik, 
yakni mengenai penahanan sementara.clxi

Namun demikian, terdapat kendala-kendala praktis 
di dalam menggunakan hak banding. Pada Februari 
2010, LICADHO menerbitkan sebuah makalah singkat 
mengenai kendala-kendala untuk banding yang 
mencakup, antara lain, alat-alat transportasi penjara untuk 
perjalanan jarak jauh ke satu-satunya Pengadilan Tinggi 
di Kamboja, ketiadaan biaya perjalanan seperti bensin, 
ketiadaan staf, penginapan dan biaya-biaya untuk staf 
lainnya, dan lain-lain.clxii Akibatnya, 540 tahanan dengan 
penundaan banding di tujuh penjara propinsi berisiko 
untuk tidak dapat menghadiri persidangan banding; 
banding in absentia.clxiii Kendala-kendala ini juga dapat 
berakibat pada tidak efektifnya pembelaan dan/atau 
waktu yang memadai untuk mempersiapkan berkas 
perkara, mengingat terdakwa mungkin dipindahkan ke 
PT pada hari persidangan dilakukan,clxiv makalah tersebut 
menambahkan.clxv
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j. Apakah undang-undang ini melarang 
penggunaan pengakuan yang dipaksakan 
sebagai sebuah bentuk bukti dan apakah 
undang-undang ini menjamin hak terdakwa 
untuk tidak berbicara?

Konstitusi Kamboja melarang penggunaan pengakuan 
yang dipaksakan sebagai bukti.clxvi Selain itu, ketentuan-
ketentuan Hukum Pembuktian dimuat dalam KUHAP yang 
baru (2007). KUHAP menganggap semua bukti dapat 
diterima dan hakim-hakim persidangan sebagai  orang-
orang yang mempertimbangkan nilai dari bukti mengikuti 
keyakinan  pribadinya.clxvii Namun demikian, beberapa 
jenis bukti tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak 
dapat diterima. Ini mencakup bukti yang diperoleh 
melalui paksaan fisik atau mental dan bukti yang berasal 
dari komunikasi antara terdakwa dan pengacaranya.clxviii 
KUHAP juga melindungi hak terdakwa untuk tetap diam 
pada saat penyelidikan dan persidangan.clxix Tantangan-
tantangan tetap ada di dalam menerapkan ketentuan-
ketentuan ini. Sebagai contoh, upaya pemantauan 
pengadilan oleh CCHR tahun 2010 menunjukkan adanya 
tanda-tanda pengambilan pengakuan melalui kekerasan 
(ancaman) atau penyiksaan  (penerapan kekerasan).clxx 

LSM-LSM juga menyatakan bahwa penyiksan merupakan 
praktik  yang terlembagakan selama penahanan di 
kepolisian oleh karena tidak adanya pelatihan yang  
layak bagi polisi, ketiadaan fasilitas untuk penyelidikan 
dan impunitas.clxxi

k. Apakah undang-undang ini melarang orang 
untuk diadili atau dihukum kembali untuk suatu 
pelanggaran dimana terhadap dirinya telah 
dijatuhi hukuman atau dibebaskan?

KUHAP secara tegas melarang melarang orang untuk 
diadili atau dihukum kembali untuk suatu pelanggaran 
dimana terhadap dirinya telah dijatuhi hukuman atau 
dibebaskan (Res Judicata).clxxii Sebuah pengecualian 
terhadap asas ne bis in idem (double jeopardy) adalah 
dalam hal mosi peninjauan.clxxiii Namun, amnesti umum 
atau pengampunan bukan merupakan sebuah kendala 
untuk mengadili seseorang, khususnya dalam kasus 
kejahatan yang paling serius (kejahatan terhadap 
kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida).clxxiv

l. Apakah undang-undang ini menyediakan hak 
untuk mencari upaya hukum yang tepat waktu 
dan efektif di depan pengadilan yang kompeten 
untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak dasar?

Secara umum, hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga 
negara Kamboja dilindungi oleh pengadilan.clxxv Konstitusi 
dan KUHP Kamboja menetapkan hak untuk mencari 
upaya hukum dari sebuah pengadilan yang kompeten 
(pengadilan di semua tingkatan) untuk pengaduan 
melawan pejabat publik.clxxvi Lebih lanjut, pelanggaran 
terhadap hak-hak dasar oleh individu privat harus 
diselesaikan dan ditangani menurut KUHAP.clxxvii Hukuman 
penjara (maksimum hukuman penjara seumur hidup) 
dan/atau denda oleh negara adalah dua jenis upaya 
hukum yang didorong oleh negara untuk pelanggaran 
terhadap hak-hak dasar oleh individu-individu privat atau 
publik.178Kompensasi untuk luka-luka yang diderita oleh 
korban pelanggaran terhadap hak-hak dasar mencoba 
untuk secara proporsional mengembalikan kerusakan 
atau properti yang hancur ke keadaan semula.clxxix

Dalam praktiknya, insiden-insiden upaya hukum yang 
tidak efektif telah dilaporkan dimana para pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia menikmati impunitas.
clxxx Para korban atau keluarga mereka berada di bawah 
ancaman untuk tidak mengambil langkah hukum dan 
dibujuk/ dipaksa untuk menerima kompensasi uang.clxxxi 

Juga dilaporkan bahwa pejabat-pejabat negara kerap 
mencari kompensasi bagi para korban perkosaan atau 
kekerasan seksual sebagai alternatif penuntutan pidana, 
dan bahwa akses para korban terhadap pengadilan 
untuk upaya hukum perdata dihambat dengan biaya-
biaya yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun 
demikian, dalam kasus-kasus semacam itu, tersedia 
alternatif-alternatif proses hukum, sebagai contoh, Dewan 
Arbitraseclxxxii dan Komisi Kadastral.clxxxiii
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3. Proses dimana undang-undang yang disahkan 
dan diberlakukan dapat diakses, adil, efisien dan 
berlaku sama

a. Apakah proses legislatif diselenggarakan 
dengan pemberitahuan yang tepat waktu dan 
apakah terbuka untuk umum?

Proses atau sidang legislatif harus diselenggarakan di 
depan umum kecuali dimohonkan sebaliknya.clxxxiv Sidang-
sidang dilakukan dua kali setahun dengan periode tiga 
bulan untuk setiap sidang, dan sidang-sidang khusus 
juga dapat diadakan. Agenda sidang diusulkan oleh 
Sekretariat dari kedua badan dan diumumkan ke publik.
clxxxv Dalam beberapa tahun terakhir dan sampai saat ini, 
ada sidang atau debat legislatif yang disiarkan secara 
langsung di televisi milik negara di kedua badan, Majelis 
Nasional dan Senat. Tidak banyak informasi mengenai 
rekaman tertulis dari sidang-sidang legislatif; apakah 
sidang-sidang tersebut direkam atau rekaman tersedia 
bagi khalayak umum.   

b. Apakah rancangan undang-undang dan 
transkrip atau notulen rapat legislatif yang resmi 
tersedia untuk umum secara tepat waktu?

Dalam beberapa tahun terakhir, Rancangan Undang-
Undang (RUU) diperlakukan dengan kerahasiaan. 
RUU hanya diedarkan di antara badan-badan 
pemerintah dan LSM-LSM yang terlibat di dalam proses 
konsultasi. Hanya di tahun-tahun terakhir beberapa RUU 
diedarkan dan mencapai ranah akademis (termasuk 
para mahasiswa).clxxxvi Pujian untuk dialog konsultatif 
partisipatif antara masyarakat sipil dan Pemerintah 
diberikan untuk pengesahan Undang-Undang tentang 
Demonstrasi yang Damai.clxxxvii Namun, dalam hal 
Undang-Undang tentang Anti Korupsi dan Undang-
Undang tentang LSM, tidak dilakukan konsultasi yang 
berarti dan informasi yang tersedia bagi khalayak umum, 
khususnya kelompok masyarakat sipil sangat sedikit.clxxxviii  

Kemudian, Pemerintah mengganti pendiriannya 
untuk melibatkan LSM-LSM dan mempertimbangkan 
rekomendasi-rekomendasi mereka.clxxxix Keprihatinan 
juga disampaikan terkait dengan ketiadaan konsultasi 
dan debat parlemen di dalam proses pengesahan 
Undang-Undang tentang Demonstrasi yang Damai pada 

Oktober 2009, Undang-Undang tentang Perampasan 
pada Februari 2010, dan Undang-Undang tentang Anti 
Korupsi pada Maret 2010.cxc

c. Apakah syarat-syarat legal standing di hadapan 
pengadilan ditetapkan dengan jelas, tidak 
diskriminatif dan tidak terlalu membatasi?

Berdiri di hadapan hukum (standing), khususnya dalam 
proses pidana ditetapkan dengan jelas.cxci Bahkan, KUHAP 
yang baru (2009) memperbolehkan beberapa lembaga 
untuk mendampingi korban di dalam mengajukan 
pengaduan.cxcii Selain itu, korban dapat diwakili oleh 
keturunan korban (dalam kasus dimana korban meninggal 
dunia) atau wali hukum (dalam kasus anak di bawah 
umur atau orang dewasa dalam perwalian) dan dapat 
mengajukan gugatan perdata yang terkait dengan 
penuntutan pidana yang dilakukan oleh JPU.cxciii Konstitusi 
juga secara tegas menetapkan standing di hadapan 
Dewan Konstitusi. Seorang warga negara biasa dapat 
meminta tinjauan konstitusional atas undang-undang atau 
peraturan eksekutif lainnya yang mempengaruhi hak-hak 
konstitusi mereka melalui perwakilan-perwakilan atau 
melalui Mahkamah Agung.cxciv Setiap individu, wakil 
hukum, kelompok, organisasi, atau asosiasi memiliki hak 
untuk berdiri di depan Komite Perlindungan Hak Asasi 
Manusia dan Penerimaan Pengaduan (Committee of 
Human Right Protection and Reception of Complaint).cxcv

d. Apakah pemeriksaan dan putusan pengadilan 
segera tersedia bagi pihak-pihak terkait?

Persidangan harus dilakukan di muka umum kecuali dalam 
kasus dimana moral publik, ketertiban umum, keamanan 
nasional, atau privasi pihak-pihak terkait menjadi taruhan.cxcvi 

Namun, pengumuman putusan harus dilakukan di 
muka umum,cxcvii dan bagian amar putusan harus 
dibacakan dengan suara keras oleh hakim ketua dalam 
sebuah sesi dengar pendapat publik.cxcviii Pemantauan 
pengadilan terkini yang dilakukan oleh CCHR terhadap 
199 persidangancxcix menunjukkan bahwa publik 
tidak dihalangi untuk menghadiri persidangan, tetapi 
pengumuman persidangan di papan pengumuman 
publik dilakukan hanya untuk lima persidangan.cc Dalam 
tahun-tahun terakhir, terdapat upaya-upaya pengadilan, 
khususnya Pengadilan Kotamadya Phnom Penh dan 
Mahkamah Agung, agar supaya informasi mengenai 
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jadwal persidangan tersedia bagi publik melalui 
papan pengumuman dan situs pengadilan.cci Selain itu, 
pengumuman putusan juga diwajibkan untuk memberitahu 
para pihak.ccii Silakan lihat informasi mengenai publikasi 
putusan-putusan di Bagian B: Administrasi Peradilan dari 
laporan ini.

e. Semua orang sama kedudukannya di hadapan 
hukum dan berhak atas perlindungan hukum 
yang sama tanpa diskriminasi apapun?

Undang-undang memberikan perlindungan yang sama,cciii 

tetapi dalam praktiknya, secara luas penerapan undang-
undang memihak pada individu-individu yang kaya dan 
berkuasa.cciv Hal ini secara khusus melibatkan sengketa 
tanah yang muncul dari konsesi tanah secara ekonomi 
dan proyek-proyek pembangunanccv lainnya yang 
mengarah pada penggusuran tanah secara paksaccvi dan 
perampasan tanah.ccvii OHCHR telah mengedepankan 
hal-hal perlindungan yang sama lainnya, seperti hal-hal 
yang melibatkan biksu-biksu Budha Khmer Krom, orang-
orang yang tidak sepaham dengan Pemerintah,ccviii upah 
dan promosi yang sama untuk pegawai perempuan,ccix 

pengeluaran sertifikat hak tanah yang lamban bagi para 
masyarakat adat meskipun ada bukti kepemilikan yang 
sah,ccx dan sebagainya.

f. Apakah orang memiliki akses yang sama dan 
efektif terhadap lembaga-lembaga yudisial tanpa 
harus menghadapi biaya yang tidak masuk akal 
atau hambatan-hambatan administratif yang 
sewenang-wenang?

Korban dalam kasus pidana tidak diwajibkan untuk 
membayar biaya apapun; hal ini adalah tanggung 
jawab negara.ccxi Namun, dalam sengketa-sengketa 
perdata, biaya pendaftaran perkara harus dibayarkan 
oleh penggugat dan apabila tergugat kalah, maka 
tergugat harus bertanggung jawab atas biaya pengadilan 
(membayar penggugat lump sum untuk menutup biaya 
pendaftaran perkara). Selain biaya-biaya yang terkait 
dengan persidangan, biaya pendaftaran perkara 
dihitung berdasarkan nilai pokok perkara. Biaya minimum 
pendaftaran perkara sebesar (kira-kira) 25 dollar AS  dan 
maksimum (kira-kira) 70 dollar AS.ccxii Keprihatinan telah 
disampaikan mengenai permintaan “biaya tambahan” 
oleh para pejabat yudisial, khususnya juru tulis, guna 

menambah gaji mereka yang kecil.ccxii Sebuah laporan 
juga mengutip contoh korban-korban perdagangan 
orang yang tidak mampu untuk mengajukan gugatan 
perdata terhadap para pelaku oleh karena biaya-biaya 
yang ditetapkan oleh pengadilan.ccxiv OHCHR juga 
melaporkan ketiadaan akses terhadap lembaga yudisial 
oleh karena biaya-biaya yang ditetapkan oleh pengadilan 
dalam kasus-kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual 
terhadap perempuan.ccxv

g. Apakah undang-undang diberlakukan secara 
efektif, adil dan setara? Apakah orang yang 
mencari akses terhadap keadilan diberikan 
bantuan yang memadai?

Isu persamaan di depan hukum didiskusikan dalam 
indikator II.2. Keprihatinan-keprihatinan juga telah 
disampaikan mengenai pelaksanaan undang-undang 
secara tidak setara mengenai perserikatan, demonstrasi 
publik, disinformasi dan penistaan, tergantung pada 
orientasi politik dari para pengunjuk rasa.ccxvi

h. Apakah undang-undang menetapkan reparasi 
yang memadai, efektif dan cepat bagi para 
korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi 
manusia atas kerugian yang mereka derita? 
Apakah para korban ini memiliki akses terhadap 
informasi yang relevan mengenai pelanggaran 
dan mekanisme reparasi? 

Komite Hak Asasi Manusia dan Penerimaan Pengaduan 
dari Majelis Nasional dan Senat Kamboja dan 
cabang eksekutif Komite Hak Asasi Manusia Kamboja 
diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan 
atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, 
tetapi mereka dimungkinkan untuk memberikan reparasi 
yang cepat dan efektif bagi para korban pelanggaran 
hak asasi manusia (yakni, korban-korban penggusuran 
tanah) atau meminta pertanggungjawaban para pelaku. 
Badan-badan ini sebagian besar telah dinyatakan tidak 
efektif.ccxvii Para korban pelanggaran hak asasi manusia 
telah seringkali meminta bantuan dari LSM-LSM atau 
tokoh-tokoh penting di negara tersebut, seperti anggota-
anggota Parlemen, Perdana Menteri, atau Pelapor Khusus 
Hak Asasi Manusia.ccxvii
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i. Apakah undang-undang menetapkan, 
dan apakah JPU, hakim dan petugas 
pengadilan mengambil langkah-langkah 
untuk meminimalisasi ketidaknyamanan para 
saksi dan korban (dan wakil-wakil mereka), 
melindungi mereka dari campur tangan yang 
tidak sah terhadap privasi mereka dengan 
sepatutnya dan menjamin keselamatan mereka 
dari intimidasi dan tindakan pembalasan dan 
juga keselamatan keluarga mereka dan para 
saksi sebelum, pada saat dan setelah proses 
yudisial, administratif, atau proses-proses lain 
yang berdampak pada kepentingan mereka?   

Sejauh ini, tidak terdapat mekanisme selain dari KUHP 
yang menghukum para pelaku yang menyebabkan 
ketidaknyamanan terhadap para saksi, korban atau pihak 
sipil, atau yang berhadapan dengan masalah-masalah 
keselamatan, seperti intimidasi atu pembalasan dendam 
terhadap para korban, saksi dan keluarga mereka sebelum 
dan setelah adanya proses hukum terhadap para pelaku. 
Hukuman bagi para pelaku yang melakukan kejahatan 
terhadap orang-orang ini mencakup keadaan-keadaan 
yang memberatkan, tergantung dari targetnya.ccxix

4. Keadilan diputus oleh pengadilan dan lembaga-
lembaga keadilan yang kompeten, imparsial 
dan independen 

Kendala-kendala yang berkenaan dengan independensi 
yudisial mencakup kemungkinan pemberhentian 
para hakim dengan motivasi politik dan gaji yang 
kecil bagi para hakim. Pada hakim dapat bersikap 
tidak berpihak hanya apabila mereka dapat 
membuat putusan-putusan yang didasarkan pada 
bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, bukan 
didasarkan pada ancaman dari luar, suap, bias 
pribadi, kepentingan finansial, dan sebagainya.ccxx 

Kebutuhan untuk mereformasi kehakiman diakui oleh 
Pemerintahccxxi dan Pemerintah telah membangun inisiatif-
inisiatif kebijakan ke arah reformasi hukum dan yudisial 
untuk menjamin kompetensi pejabat-pejabat yudisial serta 
ketidakberpihakan dan independensi kehakiman dan 
lembaga-lembaga keadilan.ccxxii

a. Apakah JPU, hakim dan petugas-petugas 
pengadilan diangkat, diangkat kembali, 
dipromosikan, ditugaskan, didisiplinkan dan 
diberhentikan dengan cara yang mendorong 
independensi dan akuntabilitas? 

Hakim seharusnya tidak dapat dipecat, tetapi tindakan 
disipliner dapat diambil oleh Dewan Agung Pemberlaku 
Undang-Undang, badan yang juga mengusulkan kepada 
Raja pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 
semua hakim dan JPU di Kamboja.ccxxiii Sebuah laporan 
pada Oktober 2003 menunjukkan bahwa sebelum 
tahun 1993, para hakim dan JPU diangkat oleh Partai 
Komunis dan memiliki pendidikan hukum yang rendah.
ccxxiv Sedangkan kualifikasi-kualifikasi dan pelatihan untuk 
para hakim telah secara dramatis meningkat; dikatakan 
bahwa faktor-faktor politik mempengaruhi pemilihan 
dan pengangkatan para hakim.ccxxv Para hakim tidak 
mempunyai cara-cara pengawasan yang efektif terhadap 
juru tulis pengadilan yang diangkat oleh Kementerian 
Kehakiman.ccxxvi

b. Apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mendapatkan pelatihan, sumber daya dan 
kompensasi yang memadai yang sepadan 
dengan tanggung jawab kelembagaan 
mereka? Berapa persentase anggaran negara 
yang dialokasikan untuk kehakiman dan 
lembaga-lembaga keadilan utama lainnya, 
seperti pengadilan?

Pelatihan untuk pejabat-pejabat yudisial disediakan oleh 
badan-badan Pemerintah bekerja sama dengan berbagai 
lembaga donor.ccxxvii Para JPU, hakim dan petugas-petugas 
pengadilan menerima gaji yang sama dengan pejabat-
pejabat pemerintah. Satu sumber menuliskan bahwa gaji 
hakim antara 400-1.200 dollar AS per bulanccxxviii atau 
8.400-48.000 dollar AS per tahun, yang memunculkan 
kesenjangan yang besar antara gaji petugas-petugas 
pengadilan di pengadilan umum dan mereka yang 
bekerja di ECCC.ccxxix Menurut laporan ADB, anggaran 
nasional (tahun 2000) yang dipersembahkan untuk 
kehakiman hanya 0,30 persen,ccxxx dan alokasi Anggaran 
Nasional untuk Kementerian Kehakiman (tahun 2011) 
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sekitar 0,82 persen,ccxxxi yang tidak menunjukkan 
perbedaan yang besar dari anggaran tahun 2000. 
ADB menyatakan bahwa remunerasi yang kecil tidak 
memungkinkan, khususnya para hakim, untuk memiliki 
standar hidup yang cukup baik yang sepadan dengan 
tingkat tanggung jawab dan status mereka.ccxxxii

c. Apakah proses peradilan dilakukan secara 
tidak berpihak dan bebas dari pengaruh yang 
tidak patut oleh pejabat-pejabat publik atau 
perusahaan swasta?

Di bawah Konstitusi, kekuasaan kehakiman harus 
menjadi kekuasaan yang independen untuk melindungi 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negaraccxxxiii 

dan kekuasaan tersebut harus tidak diberikan kepada 
cabang legislatif atau eksekutif.ccxxxiv Ketidakberpihakan 
dan independensi kehakiman dijamin oleh Raja dengan 
dukungan dari Dewan Agung Pemberlaku Undang-
Undang.ccxxxv Keterlibatan Kementerian Kehakiman 
dalam Dewan Agung Pemberlaku Undang-Undang 
(Supreme Council of Magistracy, SCM) dapat juga 
ditafsirkan sebagai sebuah bentuk intervensiccxxxvi terhadap 
independensi para hakim karena Menteri Kehakiman 
diberikan kewenangan oleh Undang-Undang tentang 
SCM untuk menyusun sub-dekrit tentang pengangkatan, 
promosi, pemindahan, skorsing, dan pemberhentian 
para hakim dan JPU.ccxxxvii Ada usulan agar Kementerian 
Kehakiman mengambil peran sekretariat SCM yang 
mencakup asistensi kepada Dewan Disipliner SCM di 
dalam menyelidiki dugaan ketidakpatutan hakim atau 
JPU.ccxxxviii Kendati terlihat sebagai fungsi yang tumpang 
tindih, pada September 2009, tim asistensi pada Dewan 
Disipliner SCM dibentuk untuk “efektifitas tindakan 
disipliner” terhadap ketidakpatutan hakim dan JPU.ccxxxix 

Lebih lanjut, Kementerian Kehakiman juga diberikan 
kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan mengenai 
pemilihan 3 orang hakim sebagai anggota tetap SCM 
dan tiga orang hakim lainnya sebagai anggota.ccxl Satu 
hal lagi yang paling penting adalah  SCM tidak memiliki 
anggaran otonomi yang disetujui oleh badan legislatif, 
akan tetapi anggarannya merupakan bagian dari 
anggaran Kementerian Kehakiman.ccxli

Sejak Undang-Undang tentang Hakim dan Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) disusun, SCM mengeluarkan Kode Etik untuk 
Hakim dan JPU pada tahun 2007. Kode Etik tersebut 
konsisten dengan standar-standar internasional mengenai 
independensi dan ketidakberpihakan  yudisial. Dewan 
diketuai oleh Raja, tetapi Raja tidak menghadiri rapat-
rapat Dewan dan mendelegasikan keketuaan kepada 
Presiden Senat. Pendelegasian semacam itu dilihat 
oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil sebagai 
pelanggaran terhadap independensi yudisial dan 
pemisahan kekuasaan.ccxlii Dalam sebuah laporan dan 
analisa terbaru mengenai imparsialitas dan independensi 
kehakiman, Prof. Surya P. Subediccxliii menawarkan delapan 
poin, untuk dipertimbangkan, mengenai kepercayaan 
publik saat ini dan masalah-masalah yang terkait dengan 
kehakiman Kamboja.ccxliv

Pada tahun 2003, ADB menganalisa dua sumber 
tekanan atas independensi dan imparsialitas para hakim 
yang didasarkan pada pengangkatan dan tindakan-
tindakan disipliner, anggaran dan remunerasi, fasilitas-
fasilitas dan infrastruktur pengadilan, dan sebagainya.ccxlv 

Pada tahun 2009, FIDH, LICADHO, CHRAC, dan LSM-
LSM lain bersama-sama menyusun submisi untuk UPR 
Kamboja (Submisi Bersama) (Joint Submission, JS3) yang 
sangat kritis terhadap kehakiman, khususnya berkenaan 
dengan independensi dan imparsialitas.ccxlvi

d. Apakah pengacara atau penasihat hukum yang 
disediakan oleh pengadilan bagi terdakwa, 
saksi dan korban, kompeten, terlatih, dan dalam 
jumlah yang cukup?

Seseorang dapat menjadi pengacara setelah 
menyelesaikan 24 bulan program pelatihan di Pusat 
Pelatihan Pengacara atau memenuhi persyaratan 
pengalaman (dua tahun pengalaman hukum dengan 
gelar Sarjana Hukum) atau menerima gelar Doktor dalam 
bidang hukum.ccxlvii Kompetensi pengacara bantuan hukum 
merupakan subyek yang membutuhkan penilaian empiris.
ccxlviii Dalam hal jumlah, untuk populasi sekitar 14 juta jiwa, 
Kamboja mempunyai total kurang dari 600 pengacara 
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praktik. Namun demikian, jumlah tersebut menunjukkan 
kenaikan dari segi jumlah, kendati lambat.ccxlix Sebuah 
evaluasi oleh Program Rule of Law  menunjukkan bahwa 
terdapat terlalu sedikit pengacara di Kamboja untuk 
melakukan pembelaan di dalam penuntutan pidana.ccl

e. Apakah prosedur-prosedur hukum dan gedung 
penadilan menjamin akses, keselamatan dan 
keamanan yang memadai bagi terdakwa, JPU, 
hakim dan petugas pengadilan sebelum, pada 
saat dan setelah proses yudisial, administratif, 
atau proses-proses lain? Apakah ada jaminan 
yang sama bagi masyarakat dan semua pihak 
terkait selama proses?

Keselamatan dan keamanan para terdakwa, JPU, hakim, 
dan petugas-petugas pengadilan sangat dijamin untuk 
kasus-kasus di depan ECCC, tetapi hal tersebut tidak 
berlaku untuk kasus-kasus biasa. Laporan bersama LSM-
LSM untuk UPR Kamboja mengangkat masalah ancaman-
ancaman terhadap para pembela/aktivis hak asasi 
manusiaccli dan para aktivis lain.cclii Statistik ancaman 
meningkat dari tahun ke tahun, sebagai contoh, 37 
kasus pada tahun 2006, 46 pada tahun 2007 dan 52 
pada tahun 2008. Juga sama pentingnya untuk mencatat 
bahwa di masa lalu seorang hakim ditembak mati karena 
terkait dengan satu kasus ternama.ccliii

B. Warisan ECCC untuk Rule of Law

1. Gambaran singkat dan pelaksanaan

Masalah-masalah yang melingkupi sistem hukum 
Kamboja terlihat jelas pada saat ECCC dibentuk dan 
masalah-masalah tersebut merupakan salah satu alasan 
di balik pembentukan ECCC.ccliv Impunitas dan ketiadaan 
ganti rugi telah memperbesar frustrasi dan amarah para 
korban yang telah mengarah pada pembunuhan balas 
dendam. Menyediakan mekanisme yang sah bagi para 
pihak yang dirugikan untuk mengejar keadilan dapat 
menghindarkan mereka dari pembalasan dendam dan 
akan membantu membuka jalan bagi rekonsiliasi. Selain 
itu, pembentukan pengadilan campur (hybrid court) yang 
menyatukan pengacara-pengacara dan hakim-hakim 
internasional dan nasional memberikan ruang untuk 
bertukar pengetahuan hukum, keahlian dan praktik-praktik 
terbaik, membangun kapasitas profesi hukum di Kamboja 
dan memperkuat rule of law. 

ECCC, satu-satunya pengadilan pidana yang mendunia 
yang saat ini berkedudukan di negara ASEAN, memiliki 
sejumlah ciri-ciri unik yang membedakannya dari 
pengadilan-pengadilan serupa yang juga berhadapan 
dengan kekejaman di Bekas Negara Yugoslavia, 
Rwanda dan Sierra Leone. 

Kendati secara resmi merupakan bagian dari sistem 
hukum Kamboja, ECCC mempunyai jurisdiksi sendiri 
yang terpisah. ECCC menerapkan hukum internasional 
dan nasional, memperbolehkan partisipasi para korban 
sebagai pihak sipil dan mempunyai majelis-majelis yang 
terdiri dari hakim-hakim nasional dan internasional. Majelis 
Hakim (Trial Chamber) terdiri dari lima orang hakim (tiga 
Kamboja dan dua internasional) dan Majelis Mahkamah 
Agung terdiri dari tujuh orang hakim (empat Kamboja dan 
tiga internasional). Setiap putusan membutuhkan “mayoritas 
utama” yang artinya suara afirmatif dari sedikitnya empat 
dari lima orang hakim di Majelis Hakim, dan sedikitnya 
lima dari tujuh orang hakim di Majelis Mahkamah Agung. 
Kehadiran staf nasional dan internasional dimaksudkan 
untuk memberikan rasa kepemilikan kepada Kamboja 
di dalam mencari keadilannya sendiri dan memberikan 
orang-orang Kamboja peran yang berarti di dalam 
menuntut dan membela para tersangka. KUHAP berlaku 
untuk ECCC, namun jika hukum acara tersebut tidak 
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bersentuhan dengan masalah khusus, atau jika ada 
pertanyaan mengenai konsistensi hukum acara dengan 
standar-standar internasional, petunjuk dicari dalam 
aturan-aturan yang ditetapkan di tingkat internasional.   

Jurisdiksi untuk mengadili seorang terdakwa berdasarkan 
hukum nasional dan internasional merupakan inovasi 
penting dari ECCC. ECCC mempunyai jurisdiksi atas 
pelanggaran-pelanggaran khusus yang ditetapkan dalam 
KUHP Kamboja tahun 1956 (pembunuhan, penyiksaan 
dan persekusi agama), dan kejahatan-kejahatan 
internasional seperti genosida, kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan pelanggaran-pelanggaran berat 
terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949. ECCC 
membatasi pertanggungjawaban pidana pada para 
pemimpin senior rezim Khmer Merah dan mereka yang 
paling bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan 
yang dilakukan.

ECCC kemudian mempertinggi kemungkinan rekonsiliasi 
nasional dengan memungkinkan kader-kader tingkat 
rendah yang tidak secara pribadi bertanggung jawab 
atas kekejaman-kekejaman yang terjadi untuk menjauhkan 
diri mereka dari keterkaitan mereka dengan kebijakan-
kebijakan Partai Komunis Kampuchea (Communist Party 
of Kampuchea, CPK). Pertanggungjawaban individu dari 
mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan-
kejahatan yang terjadi juga berlaku sebagi mekanisme 
rehabilitasi bagi para korban dan penyintas dari 
kekejaman-kekejaman tersebut.

ECCC mengeluarkan putusan pertamanya pada Juli 
2010, memutus Kaing Guek Eav (alias “Duch”), pejabat 
Khmer Merah, bersalah atas kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan kejahatan perang untuk operasinya 
yang terkenal, yakni pusat penahanan Toul Sleng di 
Phnom Penh. Putusan Majelis Hakim didiskusikan secara 
lebih mendalam di bagian berikut. 

Kasus 002, persidangan kedua untuk empat orang 
pemimpin Khmer Merah paling senior, dijadwalkan untuk 
mulai pada pertengahan tahun 2011. Pada tanggal 15 
September 2010, hakim-hakim Penyelidik mendakwa 
Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan dan Ieng Thirith 
untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, 
kejahatan perang dan pelanggaran-pelanggaran 
terhadap KUHP Kamboja tahun 1956. Di antara banyak 

posisi yang mereka pegang, Nuon Chea adalah Wakil 
Sekretaris CPK, Ieng Sary adalah Menteri Luar Negeri, 
Khieu Samphan adalah Ketua Presidium Negara, dan 
Ieng Thirith adalah Menteri Urusan Sosial. Kendati 
mempunyai banyak capaian sejak pembentukannya 
pada tahun 2006, ECCC telah menghadapi kemunduran-
kemunduran. Pengadilan berada di bawah tekanan 
besar untuk menjamin proses hukum dan untuk memutus 
hukuman dengan cepat mengingat usia terdakwa yang 
telah lanjut.

ECCC juga menghadapi kesulitan-kesulitan pendanaan 
dan telah mendapat beberapa tuduhan yang merusak 
seperti korupsi dan pengaruh yang tidak dapat dibenarkan 
dari Pemerintah Kerajaan Kamboja.cclv Contoh terbaru 
mengenai dugaan intervensi politik dalam persidangan 
ECCC adalah pengutukan Pemerintah Kamboja secara 
terbuka terhadap penuntutan-penuntutan lanjutan di luar 
Kasus 002. Namun demikian, Kasus 003 dan 004 
sedang dalam penyelidikan yudisial dan aplikasi-aplikasi 
pihak sipil diajukan pada awal April 2011.  

2. Rule of Law dan ECCC

Kendati kritik dan kesulitan yang dihadapi, ECCC 
telah membuat kemajuan yang substansial di dalam 
memperoleh keadilan bagi para korban, prinsip 
utama untuk mendorong rule of law di Kamboja (lihat 
Pinsip Utama III di atas). Persidangan dilakukan secara 
transparan dan terbuka untuk pengawasan pers dan 
masyarakat sipil. Pengadilan mengikuti prinsip-prinsip 
internasional persidangan yang adil, menggambarkan 
pentingnya hak para terdakwa atas persidangan yang 
adil sesuai dengan Prinsip Utama II. 

ECCC juga merupakan pengadilan internasional pertama 
yang membuka ruang partisipasi yang komprehensif 
bagi para korban di dalam persidangan pidana yang 
resmi yang berkontribusi pada penyembuhan trauma dan 
membawa rekonsiliasi ke Kamboja.

ECCC membuat kemajuan yang penting di dalam 
meningkatkan harapan-harapan untuk administrasi 
peradilan di dalam sistem hukum Kamboja dengan 
cara memajukan peningkatan transparansi dan 
pertanggungjawaban dalam proses persidangan 
pidana dan perdata. Terlebih daripada itu, dengan 
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menjamin bahwa ECCC melaksanakan prosedur yang 
adil dan berbasis hak  akan meningkatkan hasrat rakyat 
Kamboja untuk adanya reformasi-reformasi hukum di 
masa mendatang yang nantinya akan mendorong 
prosedur yang adil di dalam pengadilan-pengadilan 
domestik. Menggunakan putusan-putusan dan interpretasi-
interpretasi KUHP Nasional yang dijunjung tinggi oleh 
ECCC juga akan memberikan dasar bagi para hakim 
dan pengacara nasional untuk memperkarakan isu-isu 
rule of law di pengadilan-pengadilan domestik. ECCC 
lebih lanjut memfasilitasi proses ini dengan mengeluarkan 
jurisprudensi standar-standar internasional tentang hak 
asasi manusia di Khmer yang dapat dengan mudah 
diubah ke dalam sistem hukum Kamboja.

Selain membantu mengatasi ketiadaan transparansi dan 
pertanggungjawaban di dalam sistem hukum Kamboja, 
ECCC juga dapat digunakan untuk memperkuat 
kapasitas dan sumber daya yudisial di Kamboja. 
Salah satu tantangan besar yang melingkupi Kamboja 
adalah ketiadaan kapasitas dan keahlian institusional 
dan yudisial. Dalam hal memperkuat kapasitas hukum, 
sifat hybrid dari ECCC menyediakan lingkungan yang 
ideal untuk memastikan bahwa keahlian, praktik dan 
pengetahuan yang positif dari ECCC dipindahkan ke 
lembaga-lembaga domestik melalui pelatihan, lokakarya, 
magang dan diskusi terbatas. Pengacara, JPU dan hakim 
nasional dapat berpartisipasi dalam program-program 
pelatihan ini dan menggunakan keahlian, praktik dan 
pengetahuan yang mereka telah peroleh dari ECCC 
ketika mereka kembali ke praktik domestik.  

Sejak ECCC dibentuk pada tahun 2006, hakim 
dan pengacara ECCC telah memperkarakan hal-hal 
dengan cakupan yang luas, termasuk penahanan pra-
persidangan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban 
pidana, meminta membatalkan hakim dan jurisdiksi. 
Profesi-profesi hukum di ECCC dengan demikian 
membuka diri pada hal-hal prosedural dan etis yang 
luas yang ditetapkan sejalan dengan hukum nasional, 
hukum internasional atau keduanya. ECCC menyediakan 
lingkungan yang ideal untuk memperkuat kapasitas 
hukum yang nantinya akan bermanfaat bagi lembaga-
lembaga nasional. ECCC juga menjalankan program 
magang yang memberikan mahasiswa-mahasiswa 
hukum di tingkat nasional gambaran mengenai kerja 
ECCC, mendidik generasi Kamboja yang lebih muda 

mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia 
yang dialami oleh generasi terdahulu, dan membuka diri 
mereka pada proses peradilan pidana yang menetapkan 
para pelaku bertanggung jawab melalui proses yang adil 
dan transparan.

Meskipun putusan-putusan yang ditetapkan oleh ECCC 
dibuat dalam konteks kejahatan-kejahatan besar seperti 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan 
dengan demikian tidak akan secara langsung berlaku 
untuk litigasi harian di Kamboja, rekaman interpretasi 
hakim atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan domestik akan menambah nilai persuasif 
yang sangat diperlukan oleh para profesi hukum nasional 
ketika mereka menggunakan ketentuan-ketentuan ini di 
pengadilan-pengadilan domestik. ECCC juga memperkuat 
rule of law di Kamboja dengan melibatkan para korban 
sebagai pihak pada persidangan, memastikan bahwa 
mereka mengetahui proses persidangan dan memberikan 
mereka reparasi kolektif. Cakupan hak para korban untuk 
berpartisipasi dalam persidangan ECCC di Kamboja 
lebih luas ketimbang di pengadilan pidana internasional 
lainnya.

Oleh karena ECCC bekerja dalam struktur pengadilan 
Kamboja yang tersedia, aturan-aturan prosedural 
umum menyangkut partisipasi korban berlaku. Selama 
persidangan Duch, menjadi jelas bahwa aturan-aturan 
prosedural yang terkait dengan partisipasi pihak sipil 
harus diamendemen untuk meningkatkan efisiensi dalam 
manajemen persidangan, terlebih mengingat jumlah 
korban yang pada dasarnya lebih banyak di kasus 
kedua.

Kekecewaan ditunjukkan oleh beberapa pihak sipil 
di dalam persidangan Duch mengenai peran mereka 
yang terbatas, menunjukkan kebutuhan akan jangkauan 
yang proaktif oleh pengadilan untuk lebih baik lagi 
mempersiapkan para korban untuk persidangan di masa 
depan dan untuk memberikan mereka pemahaman yang 
lebih luas mengenai proses hukum yang adil. Selain 
itu, ECCC telah berkomitmen untuk menyeimbangkan 
pembatasan-pembatasan dalam proses pihak sipil 
dengan mandat yang lebih sempurna untuk mendukung 
para korban melalui langkah-langkah non-yudisial untuk 
diterapkan oleh Bagian ECCC untuk Dukungan bagi 
Para Korban. Dengan memberikan para korban suara 
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dan melibatkan mereka dalam proses peradilan pidana, 
ECCC akan membantu meningkatkan tuntutan sosial atas 
keadilan di dalam populasi Kamboja. 

3. Putusan-putusan ECCC

Putusan Duch

Mantan direktur Tuol Sleng Security Centre (S21), 
Kaing Guek Eav, alias “Duch,” ditangkap oleh pihak 
yang berwajib Kamboja pada tahun 1999 dan 
ditahan di penahanan militer tanpa persidangan 
sampai pemindahannya ke ECCC pada tahun 2007. 
Persidangannya di ECCC dimulai pada awal tahun 2009 
dan pernyataan-pernyataan penutup disampaikan pada 
November 2009. Selama persidangan, pengadilan 
mendengarkan kesaksian dari Duch dan 33 orang saksi 
dan 22 pihak sipil di persidangan publik yang dihadiri 
oleh sekitar 28.000 pengunjung. Pada tanggal 26 
Juli 2010, Majelis Hakim mengumumkan putusannya, 
menemukan Duch bersalah atas persekusi sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran-
pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa. 
Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara 
(setelah dikurangi lima tahun masa penahanan Duch 
yang tidak sah oleh pihak yang berwajib Kamboja).

Mengingat bahwa ia sudah ditahan selama 11 tahun 
pada saat divonis, Duch hanya akan menjalani masa 
hukuman selama 19 tahun, namun hal ini tergantung 
pada hasil banding yang sedang dalam proses pada saat 
penulisan laporan ini (April 2011). Baik Duch dan JPU 
telah memohonkan banding atas putusan Majelis Hakim 
ke Majelis Mahkamah Agung ECCC. Tim Pembela Duch 
telah berargumentasi di dalam permohonan bandingnya 
bahwa Duch tidak masuk dalam jurisdiksi personal ECCC 
karena ia bukan seorang pemimpin senior Khmer Merah, 
dan dengan demikian harus dibebaskan. Sebaliknya, 
JPU berargumen, di antaranya, bahwa Majelis Hakim 
melakukan kesalahan dengan menggolongkan 
kejahatan-kejahatan individu (termasuk pembunuhan dan 
penyiksaan) ke dalam penyiksaan sebagai kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan bahwa Majelis Hakim 
gagal untuk menghukum Duch dengan 40 tahun penjara 
sebagaimana yang dimohon oleh penuntutan selama 
persidangan. Putusan Majelis Mahkamah Agung ECCC 
kemungkinan akan diumumkan pada Juni 2011.

Putusan Duch melambangkan sebuah peristiwa bersejarah 
dalam peradilan pidana Kamboja dan internasional. 
Putusan dan hukuman Duch menegaskan kembali 
sifat fundamental dari proses hukum yang adil dengan 
mengakui ketidaksahan penahanan pra-persidangan 
Duch, dan dengan demikian mengurangi hukumannya. 
Pengurangan hukuman Duch memberikan harapan 
untuk dilakukannya persidangan yang adil di Kamboja, 
misalnya, untuk kasus-kasus penahanan yang terkait 
dengan penggusuran tanah. 

Agar persidangan Duch dapat mempengaruhi rule of 
law di Kamboja secara positif, penting kiranya untuk 
mengumpulkan dukungan dari masyarakat Kamboja. 
Hal ini dapat dicapai dengan melakukan penjangkauan 
yang berarti dan melengkapi para korban dengan 
pemahaman yang lebih baik mengenai putusan dan 
hukuman yang dijatuhkan yang akan membantu para 
korban untuk menerima putusan tersebut dan menghargai 
putusan karena telah berkontribusi pada rekonsiliasi 
negara mereka. 

Hal ini juga akan membantu meningkatkan dukungan dan 
perhatian terhadap ECCC, terutama untuk persidangan 
empat orang pemimpin senior Khmer Merah yang akan 
dimulai pada pertengahan tahun 2011. Putusan bersalah 
terhadap Duch merupakan sebuah langkah maju pertama 
yang sangat penting di tingkat nasional dan internasional 
dalam hal menghukum salah satu pelaku rezim yang 
bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang 
dilakukan selama masa KD dan memberikan sebuah 
model persidangan yang adil di Kamboja.

Penuntutan-penuntutan ECCC di masa mendatang tidak 
hanya akan dipengaruhi oleh hasil-hasil dari persidangan 
Duch tetapi juga pertimbangan atas ketentuan-ketentuan 
dalam hukum domestik, seperti kadaluarsa dan ketentuan-
ketentuan penghukuman, dapat digunakan oleh para 
hakim dan pengacara nasional di pengadilan-pengadilan 
domestik di Kamboja di masa depan.

Putusan-putusan yang terkait dengan dugaan-dugaan 
korupsi

Dugaan-dugaan korupsi yang diarahkan kepada para 
hakim nasional di ECCC menimbulkan keraguan terhadap 
legitimasi dari proses persidangan. Hal ini menunjukkan 
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buruknya praktik-praktik yudisial di Kamboja dan fakta 
bahwa suap dan campur tangan politik memainkan 
peran yang sangat besar di dalam proses peradilan 
pidana domestik.

Secara positif, penyelidikan dan litigasi terhadap dugaan-
dugaan korupsi dan permohonan untuk memberhentikan 
hakim-hakim di ECCC telah memungkinkan para 
pengacara untuk berhadapan dengan masalah korupsi. 
Di dalam menolak permohonan untuk memberhentikan 
Hakim NEY Thol atas dasar dugaan korupsi, Majelis 
Hakim Pra-Persidangan menanggapi dengan menegaskan 
bahwa ECCC adalah “pengadilan yang terpisah dan 
independen tanpa ada keterkaitan institusional dengan 
pengadilan manapun di Kamboja”.xxlvi

Pernyataan-pernyataan ini menegaskan ketidakberpihakan 
ECCC dan melangkah maju ke arah penghapusan 
impunitas, dan dengan demikian memperkuat rule of 
law di Kamboja. Di dalam menangani dugaan-dugaan 
korupsi, ECCC juga telah mengirimkan pesan-pesan 
kepada Dewan Agung Magistrat (Supreme Council of 
Magistrates), menekankan pentingnya hakim-hakim yang 
kompeten dan tidak berpihak. Menolak permohonan 
untuk memberhentikan Hakim NIL Nonn, Majelis Hakim 
menyatakan:

“[D]imana dugaan-dugaan kepantasan individu untuk 
melayani sebagai seorang hakim dikemukakan, jalan 
lain adalah pada mekanisme-mekanisme domestik 
yang dirancang untuk menegakkan standar-standar 
integritas kehakiman di dalam peradilan Kamboja. 
Majelis sepakat bahwa dugaan-dugaan di dalam 
permohonan harus dipertimbangkan dengan serius 
dan menekankan pentingnya komitmen yang 
sejati dari Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk 
mengembangkan lebih lanjut kapasitas hukum dan 
dengan demikian memulihkan kepercayaan publik 
terhadap peradilan.”.xxlvii

Majelis juga mencatat peran ECCC di dalam penguatan 
rule of law, menyatakan bahwa ECCC “dirancang 
sebagian untuk memperkuat langkah-langkah yang 
dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas hukum domestik 
di Kamboja”.

4. Proyek-proyek warisan

Hubungan paling langsung antara kerja ECCC dan 
integritas dan efektivitas sistem hukum domestik di masa 
depan adalah proyek-proyek ‘warisan’ yang sedang 
dikerjakan oleh pengadilan dan berbagai LSM. Secara 
umum, ‘warisan’ mengacu pada “dampak yang abadi 
dari pengadilan campur di dalam memperkuat rule of law 
di dalam masyarakat tertentu…[T]ujuannya adalah agar 
hal ini terus ada bahkan setelah pekerjaan pengadilan 
selesai”.xxlviii

Warisan meliputi beraneka-ragam program yang 
mencoba untuk menyebarluaskan putusan-putusan 
pengadilan yang relevan kepada aktor-aktor di dalam 
sistem hukum domestik, memberikan pelatihan kepada 
mahasiswa dan praktisi hukum, dan menyebarkan 
nilai-nilai hak asasi manusia yang menjadi sandaran 
pengadilan. Agar putusan-putusan dan interpretasi-
interpretasi hukum nasional dan internasional dapat 
meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga nasional di 
Kamboja, berbagai organisasi telah mengembangkan 
alat-alat dan program-program pelatihan untuk 
memastikan bahwa ECCC memiliki warisan yang abadi 
di Kamboja. Sebagaimana dibahas di bawah, hal ini 
telah dilakukan melalui pengembangan alat-alat praktis 
yang bertujuan untuk membawa warisan ECCC ke dalam 
lembaga-lembaga nasional (misalnya, manual-manual 
praktik dan buku-buku anotasi). Dalam rangka untuk 
memahami bagaimana dampak ECCC pada rule of law 
di Kamboja, orang harus tahu berbagai proyek warisan 
yang direncanakan atau sudah berjalan.

a. Pengarsipan dokumen-dokumen dan putusan-
putusan pengadilan ECCC 

ECCC hanya dapat mewujudkan potensi pemodelannya 
jika terdapat mekanisme dimana dokumen-dokumen dan 
putusan-putusan pengadilan ECCC disebarluaskan ke 
peradilan Kamboja, praktisi hukum dan rakyat Kamboja. 
Sebagaimana disebutkan di atas, akses semacam itu saat 
ini hampir tidak ada di Kamboja.cclix ECCC menjalankan 
fungsi pokok untuk menciptakan rekaman peradilan 
atas kekejaman-kekejaman yang terjadi bagi generasi 
Kamboja di masa depan dan seluruh dunia. Beberapa 
lembaga berusaha untuk mengubah status quo dengan 
menciptakan arsip-arsip jurisprudensi yang dihasilkan 
oleh ECCC. 
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Pengadilan Virtual (Virtual Tribunal, VT) adalah sebuah 
arsip digital online, portal penelitian, situs pendidikan 
interaktif, dan alat penjangkauan publik untuk pengadilan-
pengadilan pidana internasional dan pengadilan-
pengadilan hak asasi manusia. Tujuan langsung dari 
VT adalah untuk membantu pelestarian warisan ECCC 
dengan mengubah rekamannya yang sangat banyak 
menjadi sebuah alat pendidikan yang kuat untuk khalayak 
domestik dan internasional. VT juga akan meningkatkan 
rule of law di Kamboja dengan menyediakan akses 
publik terhadap putusan-putusan pengadilan yang 
penting yang akan memiliki nilai persuasif di dalam 
proses peradilan yang menangani masalah-masalah 
yudisial terkait. VT bertujuan untuk menciptakan kembali 
lingkungan ruang persidangan yang hidup dengan 
peningkatan-peningkatan seperti akses cepat terhadap 
rekaman-rekaman dan bukti-bukti pengadilan yang 
relevan, link ke materi-materi advokasi masyarakat sipil, 
dan rekaman wawancara tambahan dari peserta sidang 
yang membagi refleksi pribadinya mengenai proses 
persidangan yang secara historis sangat penting. Model 
yang beraneka ragam ini memungkinkan para pengguna, 
mulai dari korban sampai sarjana, untuk dengan mudah 
menggunakan sumber-sumber yang tersedia dimanapun 
mereka berada. 

Yang juga bertujuan untuk mengumpulkan produk-
produk ECCC adalah Pusat Dokumentasi Kamboja 
(Documentation Center of Cambodia, DC-Cam) yang 
sudah lama dihormati untuk pengarsipan bahan-bahan 
sumber utama yang tak ternilai yang terkait dengan 
Khmer Merah, termasuk dokumen-dokumen  dan foto-
foto. DC-Cam sedang membangun sebuah pusat yang 
permanen,  Sleuk  Rith  Institute,  yang  akan berfungsi 
sebagai pusat dokumentasi permanen dan mencakup 
lembaga penelitian dan pelatihan, perpustakaan, 
museum, dan arsip pers.cclx Meskipun fokus dari pusat 
tersebut tidak akan secara eksklusif pada jurisprudensi 
ECCC, proses dan hasil persidangan akan menjadi 
faktor penting di dalam fokus substansi Lembaga.  

Baik Pengadilan Virtual dan Sleuk Rith Institute, keduanya 
berusaha untuk menjadi lebih dari sekedar arsip-arsip statis 
yang membebankan para pengguna untuk menemukan 
nilai di dalam materi-materi yang tersimpan di dalamnya. 
Misi dari masing-masing meliputi program pendidikan 

yang substansial untuk memastikan bahwa dokumen-
dokumen dan putusan-putusan ECCC dapat dipahami 
dan relevan bagi para pengguna.

b. Pelatihan peningkatan kapasitas

Cara lain agar putusan-putusan dan praktik-praktik 
terbaik ECCC terpelihara dan diteruskan kepada praktisi-
praktisi hukum di Kamboja adalah melalui inisiatif-inisiatif 
pendidikan. Sejumlah organisasi sedang melakukan 
pelatihan, seminar dan kursus untuk memastikan bahwa 
nilai pelatihan dari pengadilan tidak hilang. 

Pendukung dan penyelenggara terbesar dari inisiatif-
inisiatif pendidikan hukum yang terkait dengan ECCC 
mungkin adalah Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi 
Manusia PBB (OHCHR) Kantor Kamboja. Mulai dari 
menyelenggarakan diskusi roundtable tentang peradilan 
dengan pengacara-pengacara ECCC dan sektor 
nasional untuk membahas praktik-praktik terbaik sampai 
pada menyelenggarakan wisata studi hukum hakim-hakim 
nasional di ECCC, memfasilitasi dialog hukum bagi para 
praktisi dan mengusulkan serangkaian kuliah bagi para 
mahasiswa hukum, OHCHR sedang berupaya untuk 
mendukung dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, 
keahlian dan pengalaman hakim-hakim dan profesional-
profesional hukum dengan individu-individu yang bekerja  
dalam, atau dalam proses memasuki, sistem hukum 
domestik.  

Berbagai kantor di dalam ECCC sendiri juga berpartisipasi 
dalam aspek-aspek pendidikan dari warisannya dengan 
melakukan pelatihan. 

Menyadari bahwa masa depan sistem hukum domestik 
akan dijalani tidak hanya dengan berinvestasi pada 
pengacara-pengacara Kamboja saat ini, organisasi-
organisasi juga telah menciptakan kesempatan-
kesempatan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa 
hukum dan, dalam beberapa kasus, bagi siswa-siswa 
SMA.  Sebagai contoh, DC-Cam melakukan pelatihan 
selama satu minggu setelah publikasi putusan Duch, 
ditujukan bagi mahasiswa hukum dan membahas hukum 
internasional dan domestik yang relevan dengan kasus 
Duch.  DC-Cam berencana untuk menyelenggarakan 
pelatihan lain pada saat dimulainya sidang Perkara 
002.  Program Sarjana Hukum yang Berbahasa Inggris 
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di Royal University of Law and Economics (RULE) telah 
membangun kemitraan-kemitraan yang strategis di ECCC 
untuk menempatkan siswa-siswa dalam program magang 
dan beasiswa, membawa pengacara-pengacara 
ECCC ke universitas untuk kuliah tamu, dan memberikan 
tanggung jawab untuk melatih tim peradilan semu hukum 
internasional kepada pengacara-pengacara internasional 
dari ECCC.

c. Pengembangan materi-materi pendidikan

Dengan semangat pendidikan yang serupa, OHCHR 
berkontribusi pada rule of law dengan mengembangkan 
Panduan bagi Praktisi tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana Kamboja. Buku pegangan tersebut, 
yang saat ini dalam pengerjaan, akan memberikan catatan 
tambahan pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Kamboja (KUHAP) dengan 
putusan-putusan, interpretasi-interpretasi, aturan-aturan 
dan praktik-praktik dari ECCC. Hal ini dimaksudkan untuk 
membantu masyarakat hukum Kamboja untuk memahami, 
menerapkan dan mengembangkan KUHAP dan, dengan 
demikian, memperkuat rule of law di Kamboja.cclxi

5. Kesimpulan

Dengan menetapkan standar-standar untuk kepatutan 
prosedural yang tunduk pada pengawasan internasional 
dan membangun kapasitas di kalangan profesi hukum di 
Kamboja, ECCC memiliki potensi untuk meninggalkan 
warisan yang sangat besar dan positif pada sistem 
hukum Kamboja. Berbagai organisasi, termasuk ECCC 
sendiri, telah merancang langkah-langkah praktis untuk 
memastikan bahwa kerja-kerjanya memiliki pengaruh 
yang berarti dan praktis pada masyarakat Kamboja 
secara keseluruhan. Ini termasuk versi-versi KUHP dengan 
catatan praktis yang menggabungkan interpretasi-
interpretasi ECCC atas ketentuan-ketentuannya, pelatihan-
pelatihan kapasitas peradilan, program-program magang 
nasional ECCC dan pengarsipan. Keberadaan ECCC 
dan inisiatif-inisiatif yang dibuat untuk memastikan 
peninggalannya berfungsi sebagai tonggak di dalam 
membangun proses hukum yang lebih adil dan efektif di 
Kamboja.
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Potret Singkat

Nama resmi Republic of Indonesia

Ibukota Jakarta

Kemerdekaan 17 August 1945

Latar belakang sejarah Belanda mulai menjajah Indonesia pada awal abad ke-17; Jepang menduduki Indonesia sejak 
tahun 1942 sampai 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 
1945 dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 
1945. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia (18 Agustus 1945 - 12 Maret 1967), 
dimana Suharto merupakan Presiden kedua (12 Maret 1967 - 21 Mei 1998). Presiden pertama dan 
kedua menduduki masa jabatan yang sangat lama karena kelemahan yang terkandung di dalam 
UUD 1945. Setelah rezim otoritarianisme di bawah Suharto jatuh pada tahun 1998, keadaan 
politik di Indonesia berubah secara dramatis. Pemilihan DPR yang pertama setelah Suharto dilakukan 
pada tahun 1999, yang kemudian diikuti oleh amendemen konstitusional pada tahun 1999, 2000, 
2001 dan 2002. Pada tahun 1999, yang pada saat itu dikenal dengan nama Propinsi Timor-Timur, 
dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyelenggarakan jajak pendapat dan 
memilih untuk merdeka dan selanjutnya memperoleh kemerdekaan sebagai Negara Timor Leste pada 
tahun 2002. Setelah tahun 1998, Presiden Indonesia adalah sebagai berikut: B.J. Habibie (21 
Mei 1998-20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Megawati 
Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 
sampai 2014 oleh karena ia terpilih kembali untuk masa bakti lima tahun pada tahun 2009.

Luas 1.910.931 km2

Batas-batas wilayah Timor-Leste 228 km, Malaysia 1.782 km, Papua Nugini 820 km

Populasi 237.556.363 (Sensus2010)

Demografi 0-14 tahun: 28.1 persen (laki-laki 34.337.341/perempuan 33.162.207)
15-64 tahun: 66 persen (laki-laki 79.549.569/ perempuan 78.918.321)
65 tahun ke atas: 6 persen (laki-laki 6.335.208/ perempuan 7.968.876) (estimasi 2010)

Kelompok-kelompok etnis Suku Jawa 40,6 persen, Suku Sunda 15 persen, Suku Madura 3,3 persen, Suku Minangkabau 2,7 
persen, Suku Betawi 2,4 persen, Suku Bugis 2,4 persen, Suku Banten 2 persen, Suku Banjar 1,7 
persen, lainnya atau yang tidak dapat ditentukan 29,9 persen (Sensus 2000)

Bahasa Bahasa Indonesia (bahasa resmi), Bahasa Inggris, bahasa-bahasa lokal

Agama Islam 86,1 persen, Kristen Protestan 5,7 persen, Katholik Roma 3 persen, Hindu 1,8 persen, lainnya 
atau yang tidak dapat ditentukan 3,4 persen (Sensus 2000)

Pendidikan dan melek 
huruf

Definisi: usia 15 ke atas dapat membaca dan menulis
Total populasi: 90,4 persen
Laki-laki: 94 persen
Perempuan: 86,8 persen (Estimasi 2004)

Kesejahteraan Saat ini, lebih dari 32 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar setengah dari 
rumah tangga yang ada masihberada dalam garis kemiskinan nasional, yakni dengan pendapatan 
Rp 200.262 per bulan (22 dollar AS per Maret 2010). (Bank Dunia, 2010)

Produk Domestik Bruto 
(PDB):

 510,50 milyar (dalam dollar AS, Bank Dunia, 2008)
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Sistem Pemerintahan Cabang Eksekutif: Presiden. Kabinet diangkat oleh Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
untuk masa bakti 5 (lima) tahun (dapat dipilih kembali untuk masa bakti kedua) melalui pemilihan 
langsung oleh warga negara; pemilu terakhir diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (pemilu 
mendatang pada tahun 2014).
Cabang Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan 
diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan Presiden.
Cabang Yudikatif: Mahkamah Agung merupakan pengadilan banding tingkat akhir tetapi tidak 
memiliki kewenangan pengujian undang-undang (judicial review); Mahkamah Konstitusi memiliki 
kewenangan pengujian undang-undang, jurisdiksi atas hasil-hasil pemilihan umum, dan meninjau 
kembali tindakan-tindakan untuk memberhentikan Presiden.
Negara kesatuan, dengan 33 propinsi dan 476 kabupaten/kota. Otonomi daerah ada pada 
tingkat kabupaten/kota, kecuali untuk Aceh dan Papua. 

Isu-isu hak asasi manusia Meminta pertanggungjawaban militer dan polisi atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia 
di masa lalu, penyiksaan di penjara, pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua.

Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional dan 
perjanjian-perjanjian hak 
asasi manusia yang telah 
diratifikasi:

Organisasi-organisasi internasional: ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, BIS, CICA (pengamat), CP, D-8, 
EAS, FAO, G-15, G-20, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, 
ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (pengamat), IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, 
NAM, OIC, OPCW, PIF (mitra), PBB, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, 
UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.
Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia: ICERD, ICESCR, ICCPR, CEDAW, CAT, CRC, Konvensi 
tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, Konvensi-konvensi Jenewa 
tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol-Protokol Tambahannya (Konvensi-Konvensi saja), Konvensi-
konvensi utama ILO, dan Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi dalam Pendidikan.

Tinjauan

Sistem hukum Indonesia didasarkan pada sistem civil law 
yang diwarisi dari masa kolonial Belanda yang sangat 
bergantung pada kitab undang-undang dan peraturan 
perundangan-undangan, sedangkan putusan-putusan 
pengadilan pada umumnya hanya dipakai sebagai 
referensi ketimbang sumber hukum sebagaimana dalam 
sistem common law. Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia 
ini agak kompleks mengingat konvergensi dua sistem 
yang berbeda, yakni: hukum Belanda yang diwarisi 
dari kolonialisasi dan hukum modern Indonesia yang 
dipengaruhi oleh sistem-sistem yang berbeda melalui 
bantuan-bantuan pembangunan dan syarat-syarat 
bantuan. Selain itu, hukum keluarga Islam berlaku sebagai 
hukum formal bagi warga negara yang menganut agama 
Islam serta hukum adat diakui kedudukannya. Hukum 
Islam juga diberlakukan di Aceh sebagai bagian dari 
status otonomi khusus yang diperoleh sejak tahun 2011 
dan diperkuat pada tahun 2006.i Terdapat hukum-hukum 
dari masa kolonial Belanda yang masih berlaku, seperti 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  

Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 
yang telah diamendemen. UUD 1945 disahkan satu hari 
setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 
1945. Oleh karena diplomasi pasca-kemerdekaan 
dengan pemerintah kolonial, juga terdapat UUD 
1949 dan UUDS 1950. Namun, UUD 1945 kembali 
disahkan pada tahun 1959 dan kembali berlaku sejak 
saat itu. UUD 1945 diamendemen setelah jatuhnya 
rezim otoritarianisme Suharto (1966-1998), pada 
Oktober 1999, Agustus 2000, Nopember 2001 dan 
Agustus 2002. UUD 1945 tersebut diamendemen 
berdasarkan keputusan politik yang dikeluarkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memiliki 
kewenangan untuk mengamendemen konstitusi, untuk 
menyebut perubahan-perubahan tersebut ‘amendemen’, 
kendati dalam kenyataannya konstitusi tersebut dapat 
dikatakan baru. Perubahan-perubahan besar dalam 
sistem politik dan hukum ditetapkan. Beberapa contoh: 
pemilihan Presiden secara langsung menggantikan 
pemilihan Presiden oleh MPR; mekanisme peradilan 
konstitusi diperkenalkan; alokasi kursi untuk militer di 
parlemen dihapuskan; dan seperangkat ketentuan hak 
asasi manusia dimasukkan. 
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Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan 
presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara 
dan pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh 
DPR, dengan DPD sebagai dewan tambahan di parlemen 
yang memiliki kewenangan terbatas menyangkut otonomi 
daerah. DPD dapat mengusulkan dan memberikan 
masukan hanya pada rancangan undang-undang 
yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, perluasan 
dan penggabungan wilayah-wilayah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya, 
dan hal-hal lain yang terkait dengan keseimbangan 
finansial antara pusat dan daerah dan juga mengawasi 
implementasi undang-undang tersebut di atas dan 
undang-undang yang terkait dengan anggaran negara, 
perpajakan, pendidikan atau agama. Proses pembuatan 
undang-undang mensyaratkan persetujuan bersama 
antara DPR dan Presiden.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan 
33 propinsi dan 476 kabupaten/kota. Otonomi daerah 
terletak pada tingkat kabupaten/kota, kecuali untuk Aceh 
dan Papua yang didasarkan pada Undang-Undang 
Otonomi Khusus. Ditetapkan oleh Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah bahwa seluruh pelaksanaan 
layanan publik berada di bahwa kewenangan pemerintah 
daerah, kecuali untuk hal-hal berikut: kebijakan luar 
negeri; pertahanan; keamanan; yudisial; moneter dan 
fiskal nasional; dan masalah keagamaan. Kabupaten/
kota dan propinsi memiliki parlemen daerah (Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) dan pemerintah 
daerah. DPRD dan pemerintah daerah dipimpin oleh 
Kementerian Dalam Negeri.

A. Institusi-institusi yang terkait dengan 
Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia

Momentum politik tahun 1998 pasca Suharto, yang 
seringkali disebut ‘reformasi,’ melahirkan institusi-institusi 
baru di dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi 
dan Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanah 
amendemen-amendemen konstitusional, sedangkan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia yang ‘diperkuat’ (dibentuk tahun 
1993, kemudian diberikan dasar hukum yang baru yang 
memperkuat posisinya pada tahun 1999), dan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (2008) kesemuanya 
dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan 
pasca-reformasi. 

Laporan ini menyoroti sembilan institusi yang sangat 
relevan dengan isu-isu negara hukum bagi hak asasi 
manusia: Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi 
(MK), Komisi Yudisial (KY), Kejaksaan Agung (Kejagung), 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain 
itu, kondisi profesi hukum (advokat) akan dibahas secara 
singkat untuk memberikan latar belakang yang lebih kuat 
untuk laporan ini.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan tertinggi 
dalam sistem yudisial Indonesia. Di bawah MA terdapat 
empat cabang badan peradilan: (i) peradilan jurisdiksi 
umum, yang memiliki jurisdiksi atas kasus-kasus pidana 
dan perdata; (ii) peradilan agama (untuk hukum keluarga 
Islam); (iii) peradilan tata usaha negara; dan (iv) peradilan 
militer.  

Di bawah MA, terdapat Pengadilan Negeri (PN) di 
tingkat kotamadya/kabupaten dan Pengadilan Tinggi 
(PT) I tingkat propinsi. Masing-masing cabang badan 
peradilan di atas memiliki Pengadilan Tinggi. Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menetapkan ketentuan-ketentuan dasar 
menyangkut pengadilan-pengadilan tingkat rendah. 
Kasus-kasus di semua tingkatan diadili oleh sebuah 
sidang yang terdiri dari tiga orang hakim, kecuali untuk 
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pengadilan-pengadilan khusus tertentu yang berada 
di bawah Jurisdiksi Pengadilan Umum. (Lihat Lampiran 
tentang Struktur Mahkamah Agung).

MA merupakan pengadilan banding terakhir atau kasasi. 
MA memiliki kewenangan untuk menentukan apakah 
suatu kasus akan diperiksa kembali atau hanya sebatas 
pemeriksaan atas putusan-putusan Pengadilan Tinggi 
(putusan-putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi 
dalam lingkup Peradilan Umum, Khusus, Tata Usaha 
Negara dan Militer yang dapat dikasasi ke MA). MA 
tidak memeriksa temuan-temuan fakta yang ditetapkan 
oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya tetapi 
hanya mendengarkan banding mengenai pertanyaan-
pertanyaan hukum. Berdasarkan undang-undang, MA 
juga berwenang untuk memeriksa kesesuaian Peraturan 
Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan 
Daerah (Perda). Terdapat 51 orang hakim MAii dan total 
7.390 orang hakim di semua tingkatan di bawah MA.iii

Pada tahun 1999, Pemerintah setuju untuk menerapkan 
apa yang disebut “sistem satu atap”, dimana masalah-
masalah yudisial dan administratif pengadilan diletakkan 
di bawah kewenangan MA. Sebelumnya, aspek-aspek 
administratif dan keuangan dikelola oleh Kementerian 
Kehakiman. Struktur lama ini disinyalir sebagai salah satu 
alasan lemahnya independensi kehakiman. Hakim dan 
panitera pengadilan memiliki status pegawai pemerintah 
dengan skema penggajian, mekanisme disiplin serta 
mekanisme perekrutan dan kenaikan jabatan dan 
pangkat yang sama. 

Respon lain terkait dengan tuntutan independensi kehakiman 
adalah untuk membentuk pengadilan-pengadilan khusus 
yang memiliki hukum acara khusus yang pada umumnya 
cepat dan, di beberapa pengadilan, terdapat hakim-
hakim yang ditunjuk khusus dan/atau hakim-hakim ad-
hoc. Pada tahun 1998, Pemerintah dan MA sepakat 
untuk membentuk sebuah pengadilan khusus untuk kasus-
kasus niaga, yang kemudian diikuti oleh pembentukan 
pengadilan-pengadilan khusus lainnya, yakni pengadilan 
pajak (2000), pengadilan hak asasi manusia (2000), 
pengadilan anti korupsi (2002), pengadilan hubungan 
industrial (2004) dan pengadilan perikanan (2004).

Pada tahun 2003, MA menerbitkan Cetak Biru 
Pembaruan Mahkamah Agung dan seperangkat cetak 
biru pembaruan peradilan. Pada tahun 2010, MA 
meninjau kembali implementasi Cetak Biru tersebut dan 
menerbitkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-
2035.

Kendati reformasi kelembagaan di atas, Laporan Tahunan 
2010 MA menunjukkan bahwa terdapat 3.546.854 
kasus yang didaftarkan di Pengadilan Negeri pada 
tahun 2009 dimana 3.015.511 kasus merupakan 
kasus pelanggaran undang-undang atau pelanggaran 
lalu lintas. Jumlah kasus yang terdaftar tersebut sangat 
sedikit jika dibandingkan dengan populasi Indonesia 
yang lebih dari 237 juta penduduk pada tahun 2010 
dan menunjukkan keengganan yang tinggi dari warga 
negara Indonesia untuk menggunakan pengadilan untuk 
menyelesaikan sengketa. Alasan-alasan menghindari 
pengadilan mencakup: biaya yang mahal, proses yang 
lama, prosedur yang rumit, ruang persidangan yang 
intimidatif dan ketiadaan kepercayaan terhadap proses 
peradilan.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan produk reformasi. 
Kewenangan dan tanggung jawabnya termasuk 
memeriksa konstitusionalitas undang-undang terhadap 
Konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga-
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK 
juga berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/
atau Wakil Presiden. 

Perorangan warga negara Indonesia, kesatuan 
masyarakat hukum adat, publik atau badan hukum, 
dan lembaga negara dapat mengajukan permohonan 
pengujian undang-undang ke MK, tetapi hanya dengan 
syarat bahwa si pemohon dapat membuktikan bahwa hak-
hak konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya 
suatu undang-undang. MK terdiri dari sembilan orang 
hakim. Tiga dari sembilan orang hakim tersebut dipilih oleh 
pemerintah, tiga dipilih oleh DPR dan tiga lainnya dipilih 
oleh MA. Kesembilan orang hakim tersebut menerima 
permohonan pengujian dan mengambil keputusan hanya 
apabila kesembilan orang hakim hadir.
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Penting untuk dicatat, pengujian undang-undang (undang-
undang yang dibentuk oleh parlemen) terhadap Konstitusi 
dilakukan oleh MK, sedangkan pengujian peraturan-
peraturan di bawah undang-undang di dalam hirarki 
Peraturan Perundang-undangan (PP, Perpres dan Perda)iv 

terhadap undang-undang dilakukan oleh MA. Akibatnya, 
peraturan-peraturan di bawah undang-undang tidak 
dapat diuji terhadap prinsip-prinsip konstitusional. 

3. Komisi Yudisial

Berdampingan dengan MA dan MK adalah Komisi 
Yudisial (KY). Berdasarkan Konstitusi hasil amendemen, 
KY berwenang untuk mengajukan calon-calon hakim MA, 
dan memiliki kewenangan lebih lanjut untuk menjaga 
dan menjamin kehormatan, martabat dan perilaku 
para hakim. Ketentuan-ketentuan konstitusional ini diatur 
lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial yang menetapkan rincian 
mengenai bagaimana KY mengajukan calon-calon hakim 
MA dan mekanisme pengawasan KY terhadap tindakan 
para hakim MA dan MK. Namun, ketentuan-ketentuan 
mengenai mekanisme pengawasan tersebut telah diputus 
tidak konstitusional oleh MK pada tanggal 16 Agustus 
2006 atas dasar bahwa ketentuan-ketentuan tersebut 
tidak diatur dengan jelas sehingga memungkinkan 
terjadinya ketidakpastian.v Oleh karena itu, sebelum 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 diubah, maka 
kewenangan KY hanya sebatas mengajukan calon-calon 
hakim MA ke DPR.

Terdapat tujuh orang Komisioner KY. Para calon komisioner 
dinominasikan oleh Presiden dan dipilih oleh DPR. Para 
Komisioner menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

4. Kejaksaan Agung

Fungsi-fungsi kunci Kejaksaan Agung (Kejagung) 
adalah melakukan penuntutan atas nama negara dan 
melaksanakan perintah dan putusan akhir pengadilan 
yang mengikat. Kejagung juga dapat melakukan 
investigasi atas kejahatan-kejahatan tertentu dan 
melakukan investigasi lanjutan untuk melengkapi bukti-
bukti sebelum menyerahkannya kepada pengadilan. 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga berwenang untuk 
bertindak atas nama negara atau pemerintah untuk 

masalah-masalah perdata dan administratif, baik di dalam 
maupun di luar pengadilan. Selain tugas-tugas penuntutan 
dan pelaksanaan putusan pengadilan, Kejagung juga 
bertugas untuk, antara lain, mengamankan kebijakan 
tentang pelaksanaan undang-undang; pengawasan 
distribusi barang-barang cetakan; pengawasan keyakinan 
beragama yang mungkin berbahaya bagi negara dan 
masyarakat; serta pencegahan penyalahgunaan agama 
dan/atau penodaan. 

Struktur Kejagung dapat dikatakan unik mengingat 
Kejagung memiliki unit intelijen kendati tugas-tugas 
utamanya adalah untuk melakukan penuntutan. Undang-
Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung 
merupakan undang-undang pasca reformasi, namun 
undang-undang tersebut tetap mempertahankan tugas 
dan struktur lama yang memiliki banyak karakteristik 
sebuah unit militer. Tugas dan struktur intelijen merupakan 
akibat dari latar belakang Jaksa Agung yang berasal dari 
militer sejak tahun 1964 sampai 1990. Jaksa Agung 
diangkat oleh presiden dan merupakan anggota kabinet.  

Berkaca pada struktur pengadilan, terdapat kantor-
kantor kejaksaan di tingkat kotamadya dan propinsi 
(Kejaksaan Tinggi). Per 8 Mei 2009, terdapat 7.698 
JPUdi Indonesia.vi

Meskipun lebih lamban dari yang ada di MA, pembaruan 
juga merasuk ke Kejagung. Kejagung meluncurkan 
“Agenda Pembaruan Kejaksaan” pada tahun 2005 dan 
proses pembaruan birokrasi pada tahun 2008.

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 
dibentuk pada masa pemerintahan Suharto karena tekanan 
dari komunitas internasional. Komnas HAM dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 1993 
dan diletakkan di bawah pengawasan Presiden. Setelah 
jatuhnya pemerintahan otoritarianisme Suharto, Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
memberikan sebuah fondasi baru bagi Komnas HAM.

Tugas-tugas Komnas HAM adalah: untuk melakukan riset, 
pengawasan, pendidikan publik, dan mediasi terkait 
dengan kasus-kasus hak asasi manusia. Komnas HAM 
menyediakan konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, 
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dan dapat merekomendasikan para pihak untuk pergi 
ke pengadilan. Komnas HAM juga memberikan 
rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR 
untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. 
Peran utama Komnas HAM adalah untuk mendidik 
pemerintah dan publik mengenai hak asasi manusia, 
membentuk jaringan para pembela hak asasi manusia, 
dan menerima pengaduan tentang pelanggaran hak 
asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia 
Tahun 1999 menetapkan bahwa terdapat 35 orang 
komisioner yang dinominasikan oleh Komnas HAM untuk 
kemudian dipilih oleh DPR untuk maksimum dua kali 
masa jabatan masing-masing lima tahun. Namun, pada 
proses pemilihan tahun 2007, DPR menerima masukan 
dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk 
memilih Komisioner Komnas HAM dalam jumlah yang 
lebih kecil agar lebih efektif. Saat ini terdapat sebelas 
orang Komisioner yang bertugas sampai tahun 2012.

Komnas HAM memiliki Kantor-kantor Perwakilan di tiga 
propinsi: Aceh, Maluku dan Sulawesi Tengah. Ketiga 
kantor tersebut memiliki tanggung jawab umum untuk 
membantu penyampaian program-program Komnas 
HAM di bawah pimpinan Sub-sub Komisi terkait. Komnas 
HAM juga memiliki Perwakilan-perwakilan (Komisioner-
komisioner Daerah) dan staf pendukung di tiga propinsi 
lainnya: Papua, Kalimantan Barat dan Sumatra Barat. 
Perwakilan-perwakilan tersebut diangkat oleh Komnas 
HAM setelah sebelumnya dipilih oleh sebuah panel yang 
terdiri dari perwakilan-perwakilan dari ketiga daerah 
terkait. Perwakilan-perwakilan tersebut secara signifikan 
memiliki kewenangan yang lebih untuk melaksanakan 
program-program secara langsung di tingkat lokal 
ketimbang kantor-kantor perwakilan, namun tetap tidak 
dapat mengambil beberapa keputusan penting. 

6. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Juga terkait dengan laporan ini adalah pengadilan 
khusus tentang hak asasi manusia yang dibentuk pada 
tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 26 
Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang 
berada di bawah jurisdiksi Pengadilan Umum, mengadili 
pelanggaran berat hak asasi manusia yang mencakup 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah 
satu ciri utama dari pengadilan khusus ini adalah jumlah 
hakim. Kasus-kasus diperiksa oleh 5 (lima) orang hakim, 3 

(tiga) orang di antaranya adalah hakim ad-hoc. Terdapat 
12 (duabelas) orang hakim ad-hoc yang dipilih oleh MA 
untuk maksimum dua kali masa jabatan masing-masing 
lima tahun. 

Kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2006 dapat 
diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad-Hoc yang 
didirikan khusus untuk kasus-kasus tersebut, setelah 
adanya keputusan DPR. Pengadilan Hak Asasi Manusia 
Ad-Hoc didirikan untuk Kasus Timor-Leste tahun 1999 
dari Februari 2001 sampai April 2003. Namun, pada 
tahun 2006, Sekretaris-Jenderal PBB mencatat bahwa 
proses yudisial tersebut tidak efektif di dalam memberikan 
keadilan bagi para korban pelanggaran serius hak asasi 
manusia dan masyarakat Timor-Leste. Komisi Para Ahli PBB 
yang dimandatkan untuk meninjau kembali penuntutan-
penuntutan yang telah dilakukan menemukan bahwa 
penuntutan-penuntutan tersebut tidak memadai, dengan 
melihat pada ketiadaan komitmen di sisi penuntutan dan 
juga ketiadaan keahlian, pengalaman dan pelatihan 
terkait dengan pokok masalah.vii

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 
tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan 
mulai berfungsi pada tahun 2008. Terdapat  tujuh orang 
anggota LPSK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-
calon yang dinominasikan oleh Presiden. Pada bulan 
Desember 2009, LPSK menandatangani Memorandum 
of Understanding (MoU) dengan Komnas HAM untuk 
membentuk sebuah komite bersama untuk merumuskan 
pedoman teknis tentang perlindungan para korban 
pelanggaran berat hak asasi manusia.viii

8. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan mulai berfungsi pada tahun 
2003. KPK berhubungan dengan pencegahan dan 
investigasi korupsi dan juga penuntutan terhadap kasus-
kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, 
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada 
kaitannya  dengan  tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 
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mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/
atau menyangkut kerugian negara paling sedikit satu 
milyar rupiah atau sekitar 114.000 dollar AS.KPK memiliki 
lima orang komisioner yang dipilih oleh DPR berdasarkan 
calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Kasus-
kasus dari KPK diajukan hanya ke Pengadilan Khusus Anti-
Korupsi yang juga didirikan berdasarkan undang-undang 
yang sama. Pengadilan Khusus tersebut memiliki 5 (lima) 
orang hakim, 3 (tiga) orang di antaranya adalah hakim 
ad-hoc. Hakim-hakim ad-hoc tersebut dipilih oleh sebuah 
Komite pemilihan khusus di bawah MA.

9. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur oleh Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia. Kewenangan POLRI berdasarkan undang-
undang mencakup meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat dan membantu menyelesaikan perselisihan 
warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban 
umum, tetapi tugas pokok POLRI adalah melakukan 
penyidikan berdasarkan KUHP dan undang-undang 
pidana lainnya. Polisi memiliki kewenangan untuk 
menyidik hampir semua jenis kejahatan atas inisiatifnya 
sendiri. Namun, KUHAP melarang polisi melakukan 
investigasi atas kejahatan-kejahatan yang mensyaratkan 
adanya permohonan dari ‘pihak terkait’ untuk mengambil 
tindakan melawan orang yang diduga melakukan 
kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini disebut ‘delik aduan’ 
dan mencakup sejumlah masalah hukum keluarga, 
kejahatan penghinaan, dan pengungkapan informasi 
rahasia. 

Kepala POLRI (Kapolri) dipilih oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR dan bertanggung jawab secara langsung 
kepada Presiden. Struktur POLRI mencerminkan struktur 
pemerintahan administratif. POLRI memiliki perwakilan di 
tingkat propinsi, yakni Kepolisian Daerah (Polda) dengan 
seorang Kapolda. Setiap Polda memiliki kewenangan 
untuk menyusun perwakilan di tingkat sub-propinsi sesuai 
dengan kebutuhan daerah. Pada umumnya, kantor-kantor 
kepolisian berlokasi di tingkat kabupaten atau kotamadya 
(Kepolisian Resort atau Polres) dan di tingkat kecamatan 
(Kepolisian Sektor atau Polsek). Di wilayah-wilayah yang 
padat penduduk, Pos Polisi (Pospol) dapat didirikan 
di tingkat desa, tetapi hal ini jarang dilakukan. Juga 
terdapat Brigade Mobil (Brimob) yang dikirim ke daerah-

daerah untuk mengatasi ‘gangguan keamanan dengan 
intensitas tinggi’. Dalam pernyataan pers tanggal 29 
Desember 2010 terkait dengan laporan tahunan POLRI, 
Kapolri menyatakan bahwa terdapat 390.452 aparat 
kepolisian.ix

10. Profesi hukum

Advokat Indonesia membutuhkan pembaruan 
sebagaimana profesi-profesi yang lainnya dalam 
sistem hukum Indonesia. Asosiasi Advokat Indonesia 
yang pertama didirikan pada tahun 1964, namun 
pemerintahan Suharto menghalangi organisasi tersebut 
pada awal tahun 1980-an sampai pada akhirnya 
dibubarkan dan digantikan oleh IKADIN (Ikatan Advokat 
Indonesia).x Setelah itu, asosiasi-asosiasi advokat lainnya 
dibentuk tanpa tata aturan atau tata pelaksanaan yang 
patut sehingga integritas profesi hukum menurun. Lebih 
lanjut, ujian advokat diselenggarakan oleh pengadilan 
dan para peserta harus menyuap pegawai pengadilan 
untuk lulus. Setelah reformasi, asosiasi advokat yang 
terpadu dan otonom yang independen dari pemerintah 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 
2003 tentang Profesi Advokat. Organisasi tersebut 
disebut Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). 

Peradi mulai menyelenggarakan ujian advokat tahunan 
pada Februari 2006. Namun, karena masa transisi tiga 
tahun (2003-2006) dan terbatasnya jumlah lulusan, 
banyak sarjana hukum yang kecewa. Dengan dukungan 
dari beberapa pengacara senior yang mengkritik proses 
pembentukan Peradi, sebuah asosiasi advokat baru, yakni 
Kongres Advokat Indonesia (KAI) dibentuk pada tahun 
2008. Sampai saat ini, KAI tidak diakui oleh MA untuk 
beracara di pengadilan. Mahkamah Konstitusi, di sisi 
lain, tidak membutuhkan izin beracara bagi para kuasa 
hukum. Para pengacara yang bekerja di perusahaan 
swasta dan lembaga negara tidak diwajibkan menjadi 
anggota asosiasi advokat. Peradi menyatakan memiliki 
21.043 anggota.xi

Untuk dapat diterima di dalam asosiasi advokat, seorang 
calon harus memiliki gelar Sarjana Hukum (SH) yang 
diperoleh setelah belajar selama empat tahun, berusia 
minimum 25 tahun dan sudah mengambil Pendidikan 
Kekhususan Profesi Advokat (PKPA) yang diadakan oleh 
institusi-institusi yang mendapat persetujuan Peradi, yang 
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pada umumnya berlangsung selama beberapa minggu. 
Kemudian si calon harus mengambil ujian advokat. 
Apabila si calon lulus maka ia harus magang selama dua 
tahun. 

B. Fondasi, evolusi dan penggunaan 
Rule of Law

Istilah ‘rule of law’ kerap diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia sebagai ‘negara hukum’ yang secara harafiah 
diartikan sebagai ‘law-state’. Meskipun istilah tersebut 
bukan terjemahan harfiah dari ‘rule of law’, istilah ‘negara 
hukum’ digunakan sebagaimana adanya di dalam 
Konstitusi Indonesia sebagai terjemahan dari rechtsstaat, 
yang sering dipahami sebagai konsep negara hukum 
Eropa Kontinental. Istilah ini secara resmi dituliskan 
untuk pertama kalinya di dalam Penjelasan UUD 1945 
(yang asli) yang menyatakan “Indonesia didasarkan 
pada hukum (rechtsstaat) dan bukan pada kekuasaan 
(machtsstaat).” Penjelasan UUD 1945 dihapuskan di 
dalam amendemen tahun 1999-2002 dan pernyataan 
ini kemudian dimasukkan ke dalam teks Konstitusi 
Amendemen Ketiga (2001).

Pemahaman awal dari negara hukum sebagaimana 
termuat dalam UUD 1945 pada dasarnya berasal dari 
konsep rechtsstaat Belanda mengingat para perumus 
Konstitusi 1945yang berpengaruh pada saat itu 
memperoleh pendidikan Belanda.

Kemunculan awal istilah negara hukum dalam Konstitusi 
1945 kemudian diikuti oleh konsepsi-konsepsi yang 
berbeda mengenai negara hukum menurut siapa yang 
menerjemahkannya. Pada tahun-tahun awal setelah 
kemerdekaan Indonesia, negara hukum berlaku sebagai 
ideologi yang sah dari republik konstitusional.xii Kemudian, 
di bawah Demokrasi Terpimpin rezim Soekarno (1958-
1967), negara hukum mengalami kemunduran oleh 
karena patrimonialisme rezim tersebut. Korupsi dalam 
institusi-institusi hukum dimulai dan Presiden Soekarno 
mulai meletakkan fungsi kehakiman di bawah eksekutif.

Pendulum mengayun ketika Suharto berkuasa. Negara 
hukum pada awalnya digunakan untuk melawan 
praktik-praktik buruk selama Demokrasi Terpimpin, tetapi 
dalam praktiknya intervensi eksekutif ke dalam institusi-
institusi hukum juga besar. Diskursus negara hukum 

secara umum didominasi oleh Pemerintah dan gagasan 
negara hukum hanya dilihat sebagai gagasan yang 
melegitimasi kekuasan Suharto.xiii Todung Mulya Lubis, 
seorang pengacara hak asasi manusia yang tersohor, 
mencatat bahwa Soekarno menggunakan istilah negara 
hukum untuk mendukung pandangan revolusinya yang 
belum selesai, sedangkan Suharto menafsirkan istilah 
tersebut untuk tujuan “pembangunan ekonomi, stabilitas, 
keamanan dan ketertiban.”xiv Pada tahun 1993, 
Suharto mengedepankan Deklarasi Bangkok (Bangkok 
Declaration) bersama dengan Perdana Menteri Singapura 
dan Malaysia, Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad, 
yang menyuarakan “Nilai-Nilai Asia” (Asian Values). 
Nilai-nilai Asia dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai 
Barat sehingga Barat seharusnya tidak bersandar pada 
konstruksi hak asasi manusianya untuk mengintervensi 
hubungan negara-negara Asia. Akibatnya, Suharto tidak 
mengakui hak asasi manusia sebagai unsur pokok dari 
negara hukum.xv

Rule of law, namun demikian, merupakan istilah umum 
yang digunakan oleh aktor-aktor yang berbeda, termasuk 
organisasi-organisasi internasional dan lembaga-
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pasca tahun 
1998, reformasi membuka diri pada proyek-proyek rule 
of law dari berbagai negara dan donor, khususnya yang 
sejalan dengan gagasan tata pemerintahan yang baik 
(good governance). Berbagai istilah digunakan, mulai 
dari pembaruan sektor kehakiman sampai pada akses 
terhadap keadilan (access to justice), untuk menamai 
proyek-proyek yang dimaksudkan untuk memperkuat 
rule of law di Indonesia. Dalam proyek-proyek tersebut, 
rule of law secara umum dipahami sebagai kekuasaan 
kehakiman yang mandiri dan profesional dan partisipasi, 
transparansi dan akuntabilitas yang lebih dalam 
pemerintahan. 

Pada tahun 1999, pemerintah mencabut undang-undang 
dan peraturan-peraturan yang menghalangi kebebasan 
berekspresi, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 
1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Selain 
itu, kebebasan pers diakui dengan menghapus peraturan-
peraturan tentang kontrol pemerintah atas media. Poling 
1000 responden di Jakarta, Surabaya dan Bandung 
pada tahun 2009 untuk World Justice Project’s 2010 Rule 
of Law Index menunjukkan bahwa 63 persen responden 
sepakat bahwa media bebas untuk mengekspresikan 
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pendapat melawan kebijakan-kebijakan dan tindakan-
tindakan Pemerintah.

Sejak tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan Rencana 
Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia (RANHAM) 
lima tahunan. RANHAM berisi rencana-rencana yang 
rinci mulai dari pelatihan-pelatihan hak asasi manusia 
di daerah-daerah sampai pada ratifikasi perjanjian-
perjanjian internasional. Pada tahun 2004, Pemerintah 
juga mengeluarkan Rencana Aksi Nasional tentang 
Pemberantasan Korupsi 2004-2009, yang kemudian 
diikuti oleh Strategi Nasional dan Rencana Aksi 
Pemberantasan Korupsi 2010-2025 (Stratnas PK).

Pemerintah secara resmi juga memasukkan rule of law di 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025 dan Rencana-rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2010 dan 
2010-2014. RPJMN mendokumentasikan komitmen 
Presiden terpilih selama masa jabatannya. Visi RPJMN 
2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang 
Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, dimana hukum 
merupakan salah satu dari sembilan bidang prioritas 
pembangunan.”xvi “Keadilan” di dalam visi tersebut di 
atas, menurut RPJMN, diartikan sebagai upaya untuk 
memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan 
korupsi serta pengurangan kesenjangan. Lebih lanjut, 
RPJMN menunjukkan pemahaman mengenai rule of law 
sebagai “penegakan hukum” dan dikaitkan dengan 
“ketertiban umum”. Untuk tujuan menginformasikan 
RPJMN, Pemerintah, melalui Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), secara khusus 
mengembangkan Strategi Nasional Akses terhadap 
Keadilan yang ditujukan untuk memperkuat Indonesia 
sebagai negara hukum pada tahun 2007-2009.xvii

Kendati komitmen Pemerintah terlihat baik di atas kertas, 
sebagaimana laporan ini akan mengupas lebih lanjut, 
muncul tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. 
Tantangan-tantangan tersebut sebagian besar muncul 
di dalam upaya pembaruan institusi-institusi hukum 
yang tidak memiliki prosedur dan mekanisme, seperti 
mekanisme-mekanisme rekrutmen dan pengawasan yang 
mempromosikan independensi dan profesionalisme. 
Selain itu, terdapat kasus-kasus dimana respon cepat 
dari pemerintah diperlukan tetapi pemerintah gagal untuk 
merespon atau merespon dengan lamban. Sebagai 

contoh, dalam kasus kekerasan terhadap kelompok 
Ahmadiyah di Cikeusik pada tanggal 11 Februari 2011, 
polisi gagal untuk mencegah kekerasan terhadap para 
anggota Ahmadiyah kendati mereka mengetahui tentang 
penyerangan tersebut dan berada di lokasi kejadian.xviii

Anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Negara 
untuk sektor keadilan relatif kecil. Pada tahun 2009 dan 
2010, hanya 0,11 persen dari total anggaran negara 
dialokasikan untuk organisasi-organisasi yang berkenaan 
dengan hukum (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam Anggaran 
Negara 2011, alokasinya sebesar 1,10 persen 
(44.189,5 milyar rupiah) dari total anggaran sebesar 
432.779,3 milyar rupiah.

C. Ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia 
dalam Konstitusi dan Undang-Undang

Amendemen kedua Konstitusi pada tahun 2000 
memperkenalkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. 
Sebagian besar dari ketentuan yang baru tersebut 
berkaca pada hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-
perjanjian hak asasi manusia. Hak-hak tersebut termasuk 
hak-hak sipil dan politik (Pasal 28A), perlakuan yang sama 
di hadapan hukum (Pasal 28D), hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya (Pasal 28C), hak atas lingkungan yang sehat 
dan memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 
(1)), dan hak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat (3)). 
Negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan 
memenuhi hak-hak tersebut (Pasal 28I ayat (4)). 

Pemasukan hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia 
ke dalam Konstitusi berlanjut melalui amendemen keempat 
(dan terakhir) Konstitusi pada tahun 2002. Amendemen 
Keempat mendatangkan kewajiban-kewajiban negara 
yang bahkan lebih berat terkait dengan pemenuhan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya.   

Mengikuti amendemen-amendemen Konstitusi, dua 
undang-undang baru tentang hak asasi manusia 
disahkan, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur lebih 
lanjut ketentuan-ketentuan Konstitusi. Undang-Undang 
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tersebut juga membentuk Komnas HAM dan Pengadilan 
Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia, di 
bawah jurisdiksi pengadilan untuk kasus-kasus pidana, 

menyidangkan kasus-kasus yang berkenaan dengan 
pelanggaran berat hak asasi manusia.

D. Perjanjian-perjanjian Hak Asasi Manusia 
Internasional

Perjanjian-perjanjian pokok hak asasi 
manusia universal

Tanggal ratifikasi, 
aksesi atau suksesi

Deklarasi/
Reservasi

Pengakuan atas kompetensi-kompetensi 
khusus badan-badan perjanjian

Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial(ICERD)

25 Juni 1999 Pasal 22 Pengaduan individu (Pasal 14): Tidak

Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)

23 Februari 2006 Pasal 1

Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik (ICCPR)

23 Februari 2006 Pasal 1 Pengaduan antar Negara (Pasal 41): 
Tidak

Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (CEDAW)

29 Juli 1980 Pasal 29(1)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Penghukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

23 Oktober 1985 Pasal 30(1)
dan 20(1),
(2) dan (3)

Pengaduan antar Negara (Pasal 21): 
Tidak
Pengaduan individu (Pasal 22): Tidak
Prosedur penyelidikan (Pasal 20): Ya

Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC) 26 Januari 1990 Pasal 1, 14, 
16,17, 21, 22 
dan 29

Perjanjian-perjanjian pokok hak asasi manusia dimana Indonesia bukan merupakan Negara Pihak: Protokol Opsional 1 dan 2 
ICCPR (ICCPR-OP1 dan OP2), Protokol Opsional CEDAW (OP-CEDAW, tanda tangan, 2000), Protokol Opsional CAT (OP-CAT), 
Protokol Opsional CRC (OP-CRC-AC, tanda tangan, 2001), OP-CRC-SC (tanda tangan, 2001), ICRMW (tanda tangan, 2004), 
CPD (tanda tangan, 2007), Protokol Opsional CPD (OP-CPD, tanda tangan, 2007), CED (tanda tangan, 2010).

Sumber: Tinjauan Periodik Universal PBB tahun 2008

Instrumen-instrumen internasional lainnya yang relevan Ratifikasi, aksesi atau suksesi

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida Ya

Statuta Roma pada Mahkamah Pidana Internasional Tidak

Protokol Palermo Tidak

Pengungsi dan Orang-orang tanpa Kewarganegaraan Tidak

Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol-Protokol Tambahannya Konvensi-konvensi saja

Konvensi-Konvensi Pokok ILO Ya

Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi dalam Pendidikan Ya
Sumber: Tinjauan Periodik Universal PBB tahun 2008
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E. Administrasi Peradilan 

Indikator Jumlah

Jumlah hakim Mahkamah Agung (MA), termasuk semua pengadilan di bawahnya: 7.390xix 
(Hakim MA: 51).
Mahkamah Konstitusi (MK): 9.

Jumlah advokat 21.043 (Hanya anggota Peradi, tidak termasuk anggota KAI, Hakim dan JPU).xx

Jumlah penerimaan advokat per tahun? 
Harga/biaya

Sampai saat ini, jumlahnya terus berubah oleh karena sistemnya diperbarui pada 
tahun 2006. Pada tahun 2010 jumlahnya 25 persen (832 dari 3.325); 2009: 
57,1 persen (1.915 dari 3.352); 2008: 36,1 persen (1.323 dari 3.665) dan 
2007: 30,3 persen (1.659 dari 5.473).xxi

Biaya: Rp 750.000 atau 85.47 dollar AS untuk mengikuti ujian advokat. Biaya 
untuk Pendidikan Kekhususan Profesi Advokat (PKPA) sebelum mengikuti ujian 
bervariasi tergantung penyedia kursus. 

Standar jangka waktu pelatihan/kualifikasi Advokat: mengikuti PKPA (beberapa minggu) dan dua tahun magang.
Hakim: 106 minggu atau 2 tahun.

Ketersediaan pelatihan pasca-kualifikasi Diwajibkan untuk kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim dan JPU. 
Diwajibkan oleh asosiasi advokat untuk para advokat.
Lembaga menyediakan.

Rata-rata lamanya waktu dari penangkapan 
ke persidangan (pidana)

111 hari (jumlah maksimum hari yang diperbolehkan oleh KUHAP).

Rata-rata lamanya persidangan (dari 
pembukaan ke putusan)

290 hari. 90 hari di PN, 90 haridi PT dan 110 hari di MA (jumlah maksimum hari 
yang diperbolehkan oleh KUHAP).

Aksesibilitas publik terhadap putusan-putusan 
individu 

Di atas kertas putusan dapat diakses di situs, tetapi pada umumnya putusan 
diberikan sesuai permintaan.

Struktur banding Pengadilan Negeri (PN) à Pengadilan Tinggi (PT) àMahkamah Agung (MA) (lihat 
Lampiran).

Kasus-kasus yang diterima oleh komisi 
nasional hak asasi manusia atau komisi-
komisi independen lainnya (jika ada)

Komnas HAM menerima 5.637 pengaduan pada tahun 2010.xxii

Pengaduan-pengaduan yang diajukan 
terhadap polisi, kehakiman atau lembaga-
lembaga negara lainnya (per tahun)? 
Berapa yang terselesaikan?

JPU: 156 JPU dihukum dalam periode Januari-Juni 2010, 181 JPU dihukum pada 
tahun 2009 dan 179 JPU pada tahun 2008. Tidak ada data tentang jumlah 
pengaduan yang diajukan.xxiii

MK: 1 pengaduan yang berakibat pada dikeluarkannya peringatan terhadap 1 
orang hakim yang kemudian mengundurkan diri. Ini merupakan satu-satunya kasus 
sejak pembentukan MK pada tahun 2003.

MA: Pada tahun 2009, terdapat 11 kasus dari Komisi Yudisial (KY) mengenai 
perilaku menyimpang para hakim (termasuk 3 kasus yang sama dari MA), 3 orang 
hakim mendapat hukuman.xxiv

Polisi: Pada tahun 2010 terdapat 5.437 pengaduan tentang kedisiplinan dan 
1.889 telah diselesaikan; 682 pengaduan terkait dengan kejahatan dan 119 
telah diselesaikan; 215 pengaduan tentang etika dan semua telah diselesaikan. 
Terdapat 294 petugas polisi yang diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 
2010.xxv
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F. Praktik negara dalam menerapkan 
prinsip-prinsip utama Rule of Law  untuk 
Hak Asasi Manusia

1. Pemerintah Dan Pejabat-Pejabat Serta Wakil-
Wakilnya Bertanggung Jawab Berdasarkan Hukum 

a. Apakah kekuasaan Pemerintah dirumuskan 
dan dibatasi oleh sebuah Konstitusi atau hukum 
dasar lainnya?

Konstitusi menetapkan seperangkat ketentuan mengenai 
kekuasaan badan eksekutif, legislatif, dan yudisial. 

Kekuasaan Eksekutif ditetapkan dalam Pasal 4-16 
dalam Bab III Konstitusi. Masa jabatan Presiden yang 
terpilih oleh suara terbanyak adalah lima tahun dan 
Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk periode 
kedua. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
dimintai pertanggungjawaban melalui sebuah proses di 
MPR yang melibatkan MK apabila Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melanggar hukum melalui tindakan 
pengkhianatan, korupsi, penyuapan, atau pelanggaran 
pidana serius lainnya, atau melalui kejahatan moral, 
dan/atau bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjabat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konstitusi menegaskan independensi kehakiman.xxvi 
Komisi Yudisial (KY) ditetapkan oleh Konstitusi untuk 
menjamin independensi kehakiman. Ditetapkan dalam 
Konstitusi bahwa KY memiliki kewenangan untuk menjaga 
dan menjamin kehormatan, martabat dan perilaku para 
hakim.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat ditantang 
di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan 
konstitusionalitas Undang-Undang, termasuk Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dapat 
diuji di Mahkamah Konstitusi. PP, Perpres dan Perda 
dapat dibawa ke Mahkamah Agung untuk diuji. 

b. Dapatkah hukum dasar diamendemen atau 
ditangguhkan hanya berdasarkan tata aturan 
yang termuat dalam hukum dasar tersebut?

Ketentuan-ketentuan untuk mengamendemen Konstitusi 
terdapat di dalam Bab XVI Konstitusi. Amendemen-
amendemen konstitusional mensyaratkan adanya usulan 
yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah 
anggota MPR, 2/3 dari jumlah anggota hadir dalam 
sidang dan putusan amendemen dilakukan dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

c. Apakah pejabat dan wakil Pemerintah, termasuk 
polisi dan petugas pengadilan, bertanggung 
jawab berdasarkan hukum atas perilaku 
menyimpang, termasuk penyalahgunaan 
jabatan untuk kepentingan pribadi, tindakan-
tindakan yang melampaui kewenangan mereka, 
dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak fundamental?

Konstitusi Indonesia menetapkan dasar bagi status yang 
sama kedudukannya di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 
(1) menyatakan: “segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum  dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.” Oleh karena itu, semua hukum 
berlaku bagi pejabat Pemerintah.

Namun demikian, izin tertulis disyaratkan untuk memulai 
suatu penyelidikan terhadap pejabat tinggi. Terhadap para 
anggota DPR dan DPD, izin dari Presiden disyaratkan;xxvii 

terhadap para anggota DPRD Propinsi, izin dari Menteri 
Dalam Negeri disyaratkan;xxviii dan terhadap para 
anggota DPRD Kabupaten, izin Gubernur disyaratkan.xxix 

Apabila Presiden tidak memberikan izin tersebut dalam 
waktu 30 hari maka penyelidikan dapat dimulai. Selain 
itu, izin tertulis tidak diperlukan dalam hal dimana orang 
bersangkutan ‘tertangkap tangan’, atau apabila hukuman 
maksimum atas kejahatan yang dilakukan adalah 
hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau apabila 
kejahatan tersebut merupakan kejahatan khusus (korupsi, 
kejahatan-kejahatan yang berkenaan dengan kegiatan 
ekonomi dan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan 
terlarang).
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Seperangkat ketentuan serupa juga berlaku bagi gubernur, 
walikota dan bupati. Izin tertulis dari Presiden disyaratkan, 
tetapi penyelidikan dapat dimulai jika izin tidak diberikan 
setelah 60 hari, dalam kasus dimana orang bersangkutan 
‘tertangkap tangan’, atau jika hukuman maksimum atas 
kejahatan yang dilakukan adalah hukuman mati atau 
kejahatan tersebut terkait dengan keamanan negara.xxx

Persyaratan izin tertulis dapat dilihat sebagai masalah 
administratif belaka, akan tetapi ketentuan-ketentuan 
ini dinilai sebagai salah satu masalah utama di dalam 
memerangi korupsi di Indonesia. 

Implementasi pedoman perilaku (code of conduct) para 
hakim di bawah MA di semua tingkat dilakukan secara 
internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh 
Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang diketuai 
oleh Ketua Muda Pengawasan. Badan Pengawasan 
Mahkamah Agung menangani laporan-laporan 
tentang perilaku menyimpang para hakim dan panitera 
pengadilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung 
menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat secara 
langsung, melalui PN dan PT dan juga situs. Berdasarkan 
Surat Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/
VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, 
semua informasi mengenai prosedur pengaduan Badan 
Pengawasan harus dipublikasikan.  

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial 
(KY). Meskipun pasal-pasal yang menetapkan ketentuan-
ketentuan tentang fungsi pengawasan KY dinyatakan tidak 
konstitusional oleh MK,xxxi Undang-Undang No. 3 Tahun 
2009 tentang Mahkamah Agung menetapkan bahwa 
pengawasan internal dan eksternal terhadap perilaku 
para hakim didasarkan pada pedoman perilaku yang 
disepakati bersama oleh MA dan KY dan bahwa akan 
dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan 
tiga orang hakim agung dan empat orang anggota 
Komisi Yudisial. Para hakim yang dilaporkan ke KY atau 
Badan Pengawasan MA mempunyai hak untuk membela 
diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Berdasarkan 
Laporan Tahunan MA tahun 2009, terdapat sebelas 
laporan mengenai perilaku menyimpang hakim yang 
disampaikan oleh KY dan dua ditemukan oleh Badan 
Pengawasan; dan tiga di antaranya dijatuhi hukuman 
oleh Majelis Kehormatan Hakim.xxxii

Prosedur disipliner untuk panitera pengadilan diatur dalam 
Keputusan Ketua MA No. 145 Tahun 2007, sedangkan 
mekanisme penanganan kasus diatur dalam Keputusan 
Ketua MA No. 076 Tahun 2009. Pada tahun 2009, 
Badan Pengawasan menerima 4.442 pengaduan dan  
memproses 3.193.xxxiii Pada tahun yang sama, Badan 
Pengawasan menjatuhkan sanksi kepada 180 panitera 
pengadilan, 44 pada 2007, 51 pada 2006, 45 pada 
2005 dan 18 pada 2004.xxxiv

Dalam hal kesembilan hakim MK, tidak terdapat 
mekanisme pengawasan permanen setelah putusan MK 
yang menghapus prosedur-prosedur pengawasan KY.xxxv 
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi akan dibentuk ketika 
ada penyelidikan terhadap perilaku menyimpang hakim. 
Hal ini diatur dalam Peraturan MK No. 02/PMK/2003, 
sedangkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi diatur 
dalam Peraturan MK No. 07/PMK/2005. Majelis 
Kehormatan Konstitusi beranggotakan tiga orang hakim 
MK dan dalam hal penyelidikan mungkin berakibat pada 
pemberhentian seorang hakim, Majelis Kehormatan 
beranggotakan dua orang hakim MK, seorang mantan 
hakim MA, seorang pengacara senior dan seorang guru 
besar hukum. Terdapat satu penyidikan yang dilakukan 
oleh Majelis Kehormatan pada awal tahun 2011. 
Pada tanggal 11 Februari 2011, Majelis Kehormatan 
mengumumkan keputusannya bahwa Hakim Arsyad 
Sanusi terbukti bersalah tidak menjunjung tinggi etika 
dan perilaku yang patut dengan membiarkan anaknya 
bertemu dengan salah satu pihak dalam sengketa hasil 
Pilkada di rumahnya. Sanksinya adalah surat peringatan 
kepada si hakim, tetapi Hakim Arsyad Sanusi kemudian 
menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MK 
segera setelah pengumuman tersebut. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) diawasi secara internal oleh 
unit pengawasan Kejagung yang diketuai oleh Jaksa 
Agung Muda Pengawasan. Pengawasan internal tersebut 
menjatuhkan sanksi terhadap 156 JPU pada periode 
Januari-Juni 2010, 181 JPU pada 2009 dan 179 pada 
2008.xxxvi

Kejagung memiliki badan pengawasan eksternal, 
yakni Komisi Kejaksaan, akan tetapi Komisi ini tidak 
memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan-
pengaduan. Komisi hanya bisa menerima dan memproses 
pengaduan-pengaduan dan kemudian menyerahkan 
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rekomendasi-rekomendasi kepada Jaksa Agung. 
Komisi Kejaksaan adalah badan khusus yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 
tentang Kejaksaan Agung dan Peraturan Pemerintah 
No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Komisi 
beranggotakan tujuh orang yang dipilih oleh Presiden 
atas dasar nominasi dari Jaksa Agung. Ketujuh anggota 
Komisi menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk kedua kalinya.

Kepolisian Nasional (POLRI) memiliki mekanisme 
pengawasan internal. Juga terdapat komisi eksternal 
formal yang menerima pengaduan-pengaduan dari 
masyarakat tetapi tidak memiliki kewenangan untuk 
menjatuhkan sanksi. Komisi Kepolisian Nasional 
(Kompolnas) dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan beranggotakan enam orang. Kompolnas 
berada di bawah Presiden langsung dan ditugaskan untuk 
membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan 
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan 
pemberhentian Kapolri. Komisi menerima pengaduan-
pengaduan dari masyarakat mengenai kinerja polisi dan 
menyerahkan laporan kepada Presiden.

Pengawasan menyangkut perilaku administratif, disiplin, 
etika dan kejahatan dilakukan oleh Divisi Profesi dan 
Pengamanan (Divpropam) dan Divisi Pembinaan dan 
Hukum (Divbinkum), sedangkan pengawasan tentang 
fungsi penyelidikan polisi dilakukan oleh Pengawas 
Penyidik. Dalam siaran pers laporan tahunan pada 
tanggal 29 Desember 2010, Kapolri menyatakan bahwa 
pada tahun 2010 terdapat 5.437 kasus kedisiplinan 
dan 1.889 telah diselesaikan; 682 kasus kejahatan 
dan 119 telah diselesaikan; 215 kasus etika dan semua 
telah diselesaikan. Terdapat 294 petugas polisi yang 
diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2010.xxxvii

2. Undang-Undang Dan Prosedur Penangkapan, 
Penahanan Dan Penghukuman Tersedia Secara 
Terbuka, Sah Dan Tidak Sewenang-Wenang; 
Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Atas Integritas 
Fisik, Kebebasan Dan Keamanan Pribadi, Serta 
Kepatutan Prosedural Di Dalam Hukum

a. Apakah undang-undang pidana dan acara 
pidana, termasuk aturan-aturan administratif 
yang menetapkan penahanan preventif atau jika 
tidak, memiliki dampak pidana, diterbitkan dan 
dapat diakses secara luas dalam format terbaru 
dan tersedia dalam semua bahasa resmi?

Pemerintah menerbitkan semua undang-undang dan 
peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang pada dasarnya merupakan terjemahan dari 
KUHP Pemerintah Kolonial Belanda, dan Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) dalam Bahasa Indonesia, bahasa 
resmi. Pemerintah tidak menerjemahkan undang-undang 
dan peraturan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa-
bahasa daerah. Terjemahan-terjemahan tidak resmi 
disediakan oleh penerbit swasta dan organisasi-organisasi 
non-pemerintah (Ornop). Meskipun Undang-Undang 
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan menetapkan bahwa undang-
undang dan peraturan diterbitkan oleh Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian tidak 
memiliki cara-cara khusus untuk menyebarluaskan undang-
undang dan peraturan tersebut. Tidak ada publikasi resmi 
yang didistribusikan secara luas oleh Kementerian untuk 
tujuan ini, namun demikian undang-undang tersebut dapat 
diakses secara luas mengingat bahwa undang-undang 
tersebut diterbitkan dalam format cetak dan digital untuk 
tujuan komersial maupun oleh penerbit non-profit.

Sejumlah Ornop menerbitkan undang-undang pidana dan 
acara pidana tentang topik-topik khusus untuk komunitas-
komunitas. Sebagai contoh, Ornop yang bekerja untuk 
isu-isu perempuan menyebarluaskan publikasi-publikasi 
cetakan yang menyoroti undang-undang mengenai 
kekerasan dalam rumah tangga.
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b. Apakah undang-undang ini dapat diakses, 
dimengerti, tidak berlaku surut, berlaku secara 
konsisten dan dapat diperkirakan bagi semua 
orang secara setara, termasuk bagi pejabat-
pejabat Pemerintah dan konsisten dengan 
ketentuan hukum lainnya? 

Sebagaimana disebutkan di atas, pada umumnya undang-
undang dapat diakses, tetapi bahasanya boleh jadi tidak 
mudah dimengerti semua orang. Semua undang-undang 
dalam bahasa Indonesia, tetapi cenderung dengan gaya 
penulisan yang rumit yang tidak mudah dimengerti dan 
sangat sedikit upaya untuk menyebarluaskan undang-
undang tersebut dengan cara-cara yang lebih mudah.

KUHP mengakui prinsip non-retroaktif dalam Pasal 1. 
Prinsip non-retroaktif juga termuat secara tegas dalam 
Pasal 28I ayat (1) Konstitusi dan Undang-Undang No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, 
MK menetapkan bahwa implementasi Undang-Undang 
Terorisme dalam kasus Bom Bali, yang terjadi sebelum 
Undang-Undang tersebut disahkan, tidak konstitusional.xxxviii

Prediktabilitas dan konsistensi, namun demikian, 
merupakan hal-hal yang memerlukan pembahasan lebih 
lanjut. Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti putusan-
putusan terdahulu untuk kasus-kasus serupa. Putusan-
putusan yang penting sebagai rujukan dipilih oleh 
sebuah tim hakim dan dicetak dalam publikasi khusus 
MA “Yurisprudensi Mahkamah Agung.” Selain itu, tidak 
ada pedoman penghukuman, yang mengakibatkan 
perbedaan-perbedaan yang besar dalam hal 
penghukuman untuk kasus-kasus serupa.

Penting untuk dicatat, KUHP pada hakikatnya merupakan 
terjemahan dari KUHP Pemerintah Kolonial Belanda. 
Meskipun KUHP memiliki prinsip-prinsip hukum utama 
yang relevan untuk situasi saat ini, seperti non-retroaktif 
dan jenis-jenis kejahatan, konteks kolonisasi dan sanksi-
sanksi yang ada dalam KUHP sudah ketinggalan jaman. 
Sebagai contoh, KUHP memiliki pasal-pasal mengenai 
kebencian terhadap Pemerintah (kolonial), yang diputus 
tidak konstitusional dan dibatalkan oleh MK pada tahun 
2007.xxxix Dalam hal hukuman penjara dan denda, KUHP 
juga sangat problematik karena KUHP disahkan pada 
tahun 1918. Pemerintah Indonesia telah mengganti jumlah 
denda yang ada dalam KUHP pada tahun 1960, tetapi 

tidak membuat perubahan baru apapun sejak saat itu. 
Kejahatan ringan, sebagai contoh, diartikan dalam KUHP 
sebagai kejahatan dengan nilai Rp 250 (senilai dengan 
0.03 dollar AS). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan 
tentang kejahatan ringan pada kenyataannya tidak efektif. 
Akibatnya, pada November 2009, seorang nenek yang 
mencuri tiga buah Kakao senilai Rp 2.000 (0,23 dollar 
AS) karena situasi ekonominya diadili dengan prosedur 
biasa yang lama dan dihukum 1 bulan penjara dan 15 
hari percobaan. Contoh lain, Pasal 362 KUHP tentang 
Pencurian menetapkan hukuman penjara maksimum lima 
tahun atau denda Rp 900 (0,10 dollar AS) – jumlah yang 
saat ini dengan sangat mudah dikesampingkan. Terdapat 
sejumlah kejahatan ‘baru’ yang diatur dalam pelbagai 
undang-undang baru, seperti korupsi, kekerasan dalam 
rumah tangga, pencucian uang dan kejahatan-kejahatan 
yang terkait dengan informasi teknologi. Hukuman 
yang terdapat dalam berbagai undang-undang pidana 
ditetapkan tanpa rumusan yang jelas dan tidak konsisten 
dengan kebijakan penghukuman KUHP.

Terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk 
menggantikan KUHP yang berisi semua kejahatan 
yang diatur dalam undang-undang yang berbeda dan 
juga pedoman penghukuman. Akan tetapi, RUU KUHP 
dengan 741 pasal yang komprehensif tersebut telah ada 
di tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sejak tahun 1981 dan belum dibahas. Alasan-alasan 
pokok keterlambatan tersebut termasuk kemungkinan 
pembahasan panjang di DPR dan fakta bahwa terdapat 
pasal-pasal yang menarik lebih banyak perhatian publik, 
seperti misal pasal-pasal yang terkait dengan pornografi 
dan perkosaan dalam perkawinan – dua isu sensitif 
dalam negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Isu persamaan dalam penghukuman juga memerlukan 
elaborasi lebih lanjut mengingat dalam praktiknya terdapat 
perlakuan-perlakuan yang berbeda dalam institusi-institusi 
pemasyarakatan bagi mantan pejabat pemerintah dan 
mereka yang mampu menyuap dan narapidana biasa. 
Fenomena terbaru yang mendapat perhatian khusus 
dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas 
Mafia Hukum)xl adalah kasus Ayin dan Gayus Tambunan.  

Pada tahun 2008, Ayin atau Artalyta Suryani diketahui 
sebagai mafia kasus besar di Kejagung dan dihukum lima 
tahun penjara. Pada Januari 2010, Satgas mengunjungi 
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sel penjaranya tanpa pemberitahuan setelah menerima 
sebuah laporan mengenai hak-hak istimewa yang Ayin 
terima di penjara. Satgas menemukan bahwa Ayin 
ditempatkan dalam sebuah kamar khusus yang lebih besar 
dengan alat pendingin (AC), televisi layar datar, smart 
phone dan perangkat karaoke.xli Pada 28 Januari 2011, 
Artalyta diberikan pembebasan bersyarat oleh karena ia 
telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman empat 
setengah tahun dan juga karena telah berkelakuan baik.

Gayus Tambunan adalah mantan petugas pajak yang 
baru-baru ini (19 Januari 2011) dihukum tujuh tahun 
penjara oleh karena menyuap seorang hakim dan aparat 
penegak hukum, yang mengarah pada pembebasannya 
pada bulan Maret 2010 dari tuntutan pencucian uang 
dan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di 
dalam menerima pengaduan-pengaduan pajak. Pada 
saat persidangan, Tambunan mengaku telah membantu 
perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan 
penggelapan pajak, membayar JPU dan polisi, dan 
menghilangkan stres dengan cara meninggalkan 
sel penjaranya untuk menonton pertandingan tenis 
internasional di Bali. Ia juga mengaku telah terbang 
ke Singapura, Kuala Lumpur dan Macau dengan 
menggunakan paspor palsu ketika seharusnya berada 
dalam tahanan.xlii

Mengenai persamaan pelaksanaan undang-undang 
yang terkait dengan penghukuman yang melindungi hak-
hak dasar atas integritas fisik, kebebasan dan keamanan 
pribadi, penting untuk dicatat laporan tentang Perda Aceh 
yang memperbolehkan penghukuman badan. Laporan 
Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi 
atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 2008 
menyoroti isu sanksi yang ditetapkan oleh hukum Syariah, 
seperti hukuman cambuk di muka umum, di dalam 
hukum acara pidana Aceh tahun 2005 di bawah status 
otonomi khusus. Konsumsi minuman keras, kedekatan 
antara pasangan yang belum menikah, dan perjudian 
merupakan kejahatan-kejahatan yang dijatuhi hukuman 
cambuk. Laporan mencatat:

“Penghukuman badan adalah bentuk perlakuan 
merendahkan martabat manusia dan tidak manusiawi 
dan melanggar Pasal 7 ICCPR dan Pasal 16 CAT 
dan oleh karena itu harus dihapuskan. Pelanggaran-

pelanggaran moral semacam ini di bawah hukum 
Syariah umumnya disidangkan di depan khalayak 
umum, dimana masyarakat dapat menghujat 
terdakwa, dan dengan demikian asas praduga 
tak bersalah menjadi tidak berarti. Lebih lanjut, 
penghukuman-penghukuman dilakukan di depan 
umum dan seringkali disiarkan di televisi.”xliii

c. Apakah undang-undang ini mengesahkan 
penahanan administratif/preventif tanpa 
dakwaan atau persidangan selama atau di luar 
situasi darurat?

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak 
mengesahkan penahanan administratif/preventif tanpa 
adanya dakwaan. Namun, Undang-Undang No. 15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme menetapkan penahanan yang lebih lama 
untuk tujuan penyelidikan. Ketika KUHAP menetapkan 
penahanan untuk penyelidikan maksimum 20 hari dengan 
perpanjangan maksimum 20 hari, Undang-Undang Anti 
Terorisme menetapkan 60 hari penahanan preventif yang 
dapat didasarkan pada laporan-laporan intelijen yang 
diperiksa oleh Ketua PN. 

Situasi darurat diatur dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.xliv Undang-
Undang ini menetapkan penahanan preventif untuk 
maksimum 50 hari tanpa dakwaan.

d. Apakah undang-undang ini melindungi terdakwa 
dari perlakuan atau penghukuman sewenang-
wenang atau di luar hukum, termasuk perlakuan 
tidak manusiawi, penyiksaan, penangkapan 
sewenang-wenang, penahanan tanpa 
dakwaan atau persidangan dan pembunuhan 
di luar proses hukum oleh Negara? Apakah 
hak untuk diperiksa di hadapan hakim (habeas 
corpus) dibatasi dalam situasi apapun?

KUHAP melindungi terdakwa dari perlakuan atau 
penghukuman sewenang-wenang atau di luar hukum, 
termasuk perlakuan tidak manusiawi, penangkapan 
sewenang-wenang, penahanan tanpa dakwaan atau 
persidangan dan pembunuhan di luar proses hukum 
oleh Negara. KUHAP memuat satu bab tentang tata 
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cara untuk menjamin hak-hak terdakwa dan tersangka.xlv 

KUHAP juga menetapkan tata cara yang disebut “pra-
peradilan” untuk menerapkan hak atas habeas corpus.xlvi

Namun, laporan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan 
tahun 2008 menggarisbawahi isu-isu penting mengenai 
penyiksaan pada tahap pra-persidangan.xlvii Pelapor 
Khusus menyatakan keprihatinan mengenai perpanjangan 
periode penahanan di kepolisian yang diperbolehkan di 
bawah KUHAP dimana banyak tahanan tidak memiliki 
atau memiliki akses yang terbatas pada pengadilan. 
Dikatakan:

“Jenis-jenis kekerasan yang dilaporkan kepada 
Pelapor Khusus dan dikuatkan oleh analisa forensik 
mencakup pemukulan dengan kepalan tangan, rotan 
atau tongkat bambu, rantai, kabel, besi dan palu; 
tendangan dengan sepatu bot, penyetruman dan 
penembakan di kaki. Beberapa tahanan menyatakan 
bahwa alat-alat berat (kursi, meja dan dongkrak 
mobil) diletakkan di atas kaki mereka untuk jangka 
waktu yang lama. Bekas luka ditemukan di sejumlah 
besar kasus tanpa adanya perawatan sehingga 
membahayakan kesehatan tahanan.”xlviii

Pelapor Khusus juga menyoroti risiko besar dari 
penghukuman badan dan perlakuan sewenang-wenang 
terhadap anak-anak ketika mereka dalam penahanan. Ia 
lebih lanjut mencatat: 

“Di pusat-pusat penahanan anak-anak di Lapas Pondok 
Bambu (Jakarta) dan Jogjakarta, banyak anak-anak 
di bawah umur menyatakan bahwa mereka telah 
dipukuli baik oleh polisi maupun sesama tahanan 
selama dalam penahanan di kepolisian, seringkali 
dengan sepengetahuan para petugas. Di Lapas anak-
anak Kutoarjo, para tahanan anak secara konsisten 
melaporkan pemukulan yang rutin, kerap di depan 
umum, untuk mengintimidasi para tahanan anak yang 
lain. Para pejabat Lapas secara terbuka mengakui 
penggunaan hukuman badan secara rutin untuk tujuan-
tujuan disipliner.”xlix

Terkait dengan habeas corpus, Pelapor Khusus PBB 
tentang Penyiksaan melaporkan bahwa prosedur ini 
jarang sekali digunakan.l

e. Apakah undang-undang ini menganut prinsip 
praduga tak bersalah?

Praduga tak bersalah umumnya diakui dan ditegaskan dalam 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 8 Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

f. Apakah semua terdakwa memiliki akses 
yang cepat dan rutin pada penasihat hukum 
pilihan mereka sendiri dan hak untuk diwakili 
oleh penasihat hukum tersebut pada setiap 
tahapan penting dalam persidangan, dimana 
pengadilan akan menunjuk seorang wakil yang 
kompeten bagi terdakwa yang tidak mampu 
untuk membayar?Apakah terdakwa diberitahu 
akan hak-hak ini jika mereka tidak memiliki 
bantuan hukum?

Hak atas penasihat hukum dimuat dalam Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan KUHAP. Dalam KUHAP, terdapat satu 
bab tentang bantuan hukum yang berisi tata cara untuk 
mengimplementasikan hak-hak atas penasihat hukum.li 
Pasal 54 KUHAP mengakui hak atas penasihat hukum 
bagi mereka yang dituntut dengan pelanggaran pidana. 
Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa para 
pejabat diwajibkan untuk menyediakan bantuan hukum 
gratis bagi para tersangka kejahatan dengan ancaman 
hukuman 15 tahun atau lebih atau hukuman mati dan 
bagi para tersangka yang tidak mampu untuk membayar 
penasihat hukum dan tersangka kejahatan yang diancam 
hukuman lima  tahun atau lebih. Akan tetapi, konstruksi 
kedua ketentuan ini menciptakan pemikiran bahwa hak 
atas penasihat hukum hanya berlaku bagi para tersangka 
kejahatan yang diancam hukuman 15 tahun atau lebih 
atau hukuman mati dan bagi para tersangka yang tidak 
mampu untuk membayar penasihat hukum dan tersangka 
kejahatan yang diancam hukuman lima  tahun atau 
lebih. Konstruksi tersebut didukung oleh Pasal 21 ayat 
(4) KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu alasan 
penahanan pra-persidangan adalah kejahatan-kejahatan 
yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Sebagai 
akibat, banyak petugas kepolisian memiliki pemahaman 
bahwa hak atas penasihat hukum hanya berlaku bagi 
para tersangka kejahatan yang diancam hukuman lima 
tahun atau lebih.lii

115



INDONESIA   | Bivitri Susanti

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Hak 
Asasi Manusia mengakui hak atas penasihat hukum 
dalam kasus-kasus pidana. Undang-Undang tersebut 
mengategorikan hak atas penasihat hukum sebagai hak 
yang dapat dikurangi yang dapat dibatasi dalam situasi 
darurat publik. Pasal 14 ayat (3)(d) Undang-Undang 
Ratifikasi ICCPR No. 12 Tahun 2005 mengakui hak 
atas penasihat hukum dalam kasus-kasus pidana jika 
kepentingan keadilan mensyaratkan demikian. Pada 
tahun 2004, MK menetapkan bahwa hak atas penasihat 
hukum adalah hak konstitusional kendati UUD 1945 
sendiri tidak menyatakan secara eksplisit mengenai hak 
tersebut.liii MK menyatakan bahwa hak atas penasihat 
hukum berasal dari prinsip rule of law yang merupakan 
bagian dari Konstitusi.

Ketentuan-ketentuan yang rinci bagi pengadilan untuk 
menyediakan perwakilan bagi terdakwa yang tidak 
mampu membayar diatur dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) No. 10/Bua.6/Hs/SP/VII/2010 
tanggal 30 Agustus 2010. Dalam hal ini, terdapat dua 
cara untuk membantu terdakwa, yakni: menggunakan 
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di setiap 
pengadilan dan menunjuk seorang advokat yang diminta 
oleh terdakwa dengan menggunakan biaya pengadilan. 
Dalam praktiknya, undang-undang dan peraturan 
tidak dilaksanakan dengan baik. Sebuah pengamatan 
dilakukan oleh LeIP (Lembaga Independensi Peradilan), 
LSM yang berbasis di Jakarta, di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat pada 
tanggal 20 September-14 Oktober 2010 dan 5-16 
Desember 2010 mengungkap fakta-fakta yang penting.liv 

Dari 1.490 kasus yang dianalisa pada saat penelitian, 
tidak terdapat penasihat hukum dalam 1.171 kasus. 
Hanya dalam 318 kasus dimana terdakwa mempunyai 
advokat dan dalam satu kasus tidak diketahui kehadiran 
seorang advokat. Dari semua kasus tanpa penasihat 
hukum, tawaran bantuan hukum yang disediakan oleh 
pengadilan hanya terjadi sebanyak 37 kali. Penelitian 
tersebut tidak mempertanyakan apakah para terdakwa 
diberitahu mengenai hak atas penasihat, tetapi dari 
sedikitnya tawaran untuk mendapatkan bantuan hukum 
yang disediakan oleh pengadilan, penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa jumlah terdakwa yang diberitahu 
mengenai hak tersebut akan sedikit.lv

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa 90 persen 
dari terdakwa ditahan dan 90 persen dari mereka tidak 
mempunyai perwakilan hukum, kendati 70 persen adalah 
tersangka kejahatan yang diancam hukuman antara 5-15 
tahun, lebih dari 15 tahun dan hukuman mati. Ketua 
PN Jakarta Pusat, dalam wawancara untuk penelitian 
LeIP, mengakui bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh 
prosedur yang rumit untuk meminta penasihat hukum yang 
disediakan oleh pengadilan.lvi

Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan juga menyatakan 
keprihatinannya mengenai kondisi perwakilan hukum 
pada saat kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2007. 
Ia mencatat bahwa sangat sedikit tahanan yang memiliki 
akses terhadap pengacara.lvii

g. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diberitahu mengenai dakwaan 
yang diarahkan kepadanya tepat waktu, 
waktu yang memadai untuk mempersiapkan 
pembelaan dan berkomunikasi dengan 
penasihat hukumnya? 

Pasal 59 dan 60 KUHAP menjamin hak terdakwa 
untuk diberitahu mengenai dakwaan yang diarahkan 
kepadanya tepat waktu, waktu yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan 
penasihat hukumnya. Dalam hal ini, Pelapor Khusus PBB 
tentang Penyiksaan mencatat bahwa hanya beberapa 
orang tahanan yang mendapat bantuan hukum dan ia 
menerima sejumlah besar pengaduan mengenai sikap 
bias penasihat bantuan hukum.lviii

h. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diadili tanpa penundaan yang 
tak semestinya, diadili dengan kehadiran 
terdakwa, dan membela diri secara langsung 
dan memeriksa, atau meminta penasihat hukum 
memeriksa, para saksi dan bukti-bukti yang 
memberatkan mereka?

Pasal 50 KUHAP menetapkan bahwa terdakwa memiliki 
hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. 
Lebih lanjut, Pasal 65 KUHAP menetapkan hak-hak 
terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi atau ahli-ahli 
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di pengadilan untuk membela mereka. Terdakwa dapat 
diadili tanpa harus hadir di persidangan hanya dalam 
kasus pencucian uang dan korupsi, setelah prosedur-
prosedur tertentu dijalankan.lix

i. Apakah undang-undang ini secara memadai 
menyediakan hak untuk banding atas putusan 
dan/atau hukuman ke pengadilan yang lebih 
tinggi menurut hukum? 

Pasal 67 KUHAP dan Pasal 19, 20 dan 21 Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menyediakan hak untuk banding atas putusan 
dan/atau hukuman ke pengadilan yang lebih tinggi.

j. Apakah undang-undang ini melarang 
penggunaan pengakuan yang dipaksakan 
sebagai sebuah bentuk bukti dan apakah 
undang-undang ini menjamin hak terdakwa 
untuk tidak berbicara?

Tidak ada ketentuan tentang pengakuan yang dipaksakan 
sebagai sebuah bentuk bukti dalam KUHAP ataupun di 
dalam undang-undang lain yang terkait dengan prosedur 
pengadilan. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada 
awal tahun 2011 oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Jakarta, yang melibatkan wawancara dengan lebih 
dari 1.000 tersangka dan tahanan penjara dan juga 
tanggapan dari 400 petugas kepolisian, JPU, hakim, 
sipir dan aktivis hak asasi manusia, menemukan bahwa 
sebagian besar pelaku penyiksaan yang tujuannya untuk 
memperoleh pengakuan adalah polisi. Selain itu, JPU 
dan hakim seolah-olah mendorong atau memaafkan 
penggunaan kekuatan di dalam interogasi.lx

Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dalam laporannya 
tahun 2008 mengatakan bahwa para tahanan lebih rentan 
terhadap kekerasan ketika berada dalam penahanan di 
kepolisian ketimbang di penjara. Terdapat kasus-kasus 
dimana petugas kepolisian menembak para tahanan di 
kaki mereka dari jarak dekat atau menyetrum mereka. 
Dalam beberapa kejadian, penyiksaan digunakan untuk 
memperoleh pengakuan. Ia menyatakan:

“Mayoritas tahanan yang diwawancara menyatakan 
bahwa perlakuan sewenang-wenang digunakan 
terutama untuk menggali pengakuan atau, dalam 
kasus-kasus kejahatan narkotika, untuk mendapat 
informasi mengenai penyalur obat-obatan 
terlarang. Dalam sejumlah kasus, para tahanan 
ditawari pengampunan sebagai balasan untuk 
pembayaran sejumlah besar uang. Mereka yang 
diwawancara tersebut sudah diadili dan bersama-
sama melaporkan bahwa pengakuan mereka yang 
dipaksakan tersebut telah digunakan dalam proses 
persidangan dan bahwa keberatan yang mereka 
ajukan tidak dipertimbangkan oleh hakim, JPU atau 
bahkan penasihat hukum mereka sendiri. Lebih 
lanjut, mereka tidak tahu mengenai mekanisme-
mekanisme pengaduan yang dapat mereka gunakan 
untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka akan 
mendatangkan hasil apapun.”lxi

Tidak ada jaminan mengenai hak terdakwa untuk tidak 
berbicara baik dalam undang-undang maupun dalam 
peraturan-peraturan prosedural lainnya.

k. Apakah undang-undang ini melarang orang 
untuk diadili atau dihukum kembali untuk suatu 
pelanggaran dimana terhadap dirinya telah 
dijatuhi hukuman atau dibebaskan?

Pasal 76 KUHP melarang orang untuk diadili atau 
dihukum kembali untuk suatu pelanggaran dimana 
terhadap dirinya telah dijatuhi hukuman atau dibebaskan. 

l. Apakah undang-undang ini menyediakan hak 
untuk mencari upaya hukum yang tepat waktu 
dan efektif di depan pengadilan yang kompeten 
untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak dasar? 

Tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hak untuk 
mencari upaya hukum yang tepat waktu dan efektif di 
depan pengadilan yang kompeten untuk pelanggaran-
pelanggaran terhadap hak-hak dasar.
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3. Proses Dimana Undang-Undang Yang Disahkan 
Dan Diberlakukan Dapat Diakses, Adil, Efisien 
Dan Berlaku Sama

a. Apakah proses legislatif diselenggarakan 
dengan pemberitahuan yang tepat waktu dan 
apakah terbuka untuk umum?

Selama ini, proses legislatif tertutup untuk umum. Baru 
setelah pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, prinsip bahwa 
semua rapat DPR terbuka untuk umum diakui. Ketentuan 
menetapkan bahwa semua rapat di DPR pada dasarnya 
bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan 
tertutup.lxii

Meski demikian, dalam praktiknya tidaklah mudah untuk 
mendapatkan informasi mengenai jadwal DPR. Situs web 
mereka tidak ramah pengguna serta tidak diperbarui 
guna memberikan informasi yang tepat waktu mengenai 
rapat-rapat DPR dan materi-materi legislatif.

b. Apakah rancangan undang-undang dan 
transkrip atau notulen rapat DPR yang resmi 
tersedia untuk umum secara tepat waktu?

Rancangan undang-undang dan transkrip atau notulen 
rapat DPR yang resmi tidak tersedia untuk umum secara 
tepat waktu. DPR, DPD dan DPRD tidak memiliki sistem 
pengelolaan informasi yang dapat menyediakan 
dokumen-dokumen ini. Beberapa orang anggota DPR 
dan staf pendukung secara tidak resmi memberikan 
rancangan undang-undang kepada konstituen dan 
organisasi-organisasi mereka. LSM-LSM menyediakan 
dokumen-dokumen ini online secara gratis, sebagai 
contoh: www.parlemen.net. Sekretariat Jenderal DPR dan 
DPD (unit pendukung) menyediakan situs untuk menerbitkan 
kerja-kerja mereka (www.dpr.go.id dan www.dpd.
go.id), tetapi sistem pengelolaan informasi yang ada 
memerlukan peningkatan lebih lanjut mengingat informasi 
yang tersedia seringkali tidak diperbarui.

Situasi ini membuat masyarakat umum sulit untuk terlibat 
dan mengikuti proses pembuatan undang-undang. Media 
dan LSM memainkan peran penting di dalam mengamati 
dan melaporkan serta memantau proses tersebut.

c. Apakah syarat-syarat legal standing di hadapan 
pengadilan ditetapkan dengan jelas, tidak 
diskriminatif dan tidak terlalu membatasi?

Legal standing di hadapan pengadilan diatur dalam 
beberapa undang-undang khusus. Gugatan Warga 
Negara (Citizens Law Suit) diakui dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lebih lanjut, 
MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang 
Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menetapkan 
rincian tentang pemeriksaan, proses persidangan dan 
putusan tentang gugatan perwakilan kelompok. Legal 
standing untuk LSM diatur dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
yang bersandar pada putusan penting mengenai kasus 
lingkungan (WALHI vs. lima badan Pemerintahdan PT. Inti 
Indorayon Utama, 1988). 

Di MK, persyaratan legal standing ditetapkan dengan 
jelas dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi. Perorangan warga negara 
Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, publik atau 
badan hukum, dan lembaga negara dapat mengajukan 
permohonan pengujian undang-undang ke MK, tetapi 
hanya dengan syarat bahwa si pemohon dapat 
membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan 
akibat diberlakukannya suatu undang-undang.

d. Apakah pemeriksaan dan putusan pengadilan 
segera tersedia bagi pihak-pihak terkait?

Pemeriksaan dan putusan pengadilan tidak segera 
tersedia bagi pihak-pihak terkait. Berdasarkan Pasal 226 
KUHAP, pihak-pihak terkait akan segera mendapatkan 
petikan surat putusan pengadilan, tetapi bukan salinan 
putusan pengadilan yang lengkap. Pihak-pihak terkait 
dapat memperoleh putusan atas permintaan. Hal ini 
juga diatur secara internal oleh Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan/
Pengiriman  Petikan dan Salinan Putusan.

Sebuah perkembangan penting dalam hal ini adalah 
proyek transparansi pengadilan di  Mahkamah Agung. 
Terdapat beberapa Surat Keputusan Ketua MA (SK 
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KMA), yakni SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan No. 
1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi di Pengadilan. Bagian dari proyek tersebut 
adalah tersedianya situs khusus di situs MA yang 
ditujukan untuk menerbitkan putusan-putusan MA (putusan.
mahkamahagung.go.id) dan bagian informasi di gedung-
gedung pengadilan yang menyediakan, antara lain, 
informasi mengenai proses persidangan. Kendati fasilitas-
fasilitas tersedia, tidak semua putusan segera diterbitkan 
di situs. Hal ini karena sebelum tahun 2007, putusan-
putusan tidak diarsip secara sistematis.lxiii Oleh karena itu, 
merupakan sebuah tantangan untuk menciptakan sebuah 
sistem pengelolaan informasi, terutama untuk semua 
tingkat pengadilan di seluruh Indonesia. Sistem tersebut 
sekarang sudah tersedia, akan tetapi ketepatan waktu 
publikasi situs masih menjadi sebuah tantangan. Lebih 
lanjut, banyak daerah yang tidak memiliki akses internet 
yang memadai sehingga permintaan-permintaan salinan 
putusan seringkali dilakukan secara manual dan juga 
laporan-laporan.

Salinan-salinan putusan seringkali terlambat diterima. 
Sebagai contoh, kasus pengujian undang-undang Perda 
Tangerang tentang Pelarangan Prostitusi. Pada April 2006, 
MA menolak permohonan pengujian undang-undang 
dengan pertimbangan bahwa prosedur perumusan 
Perda tersebut dianggap memadai dan memenuhi syarat-
syarat hukum dan politik, dan oleh karena itu pengujian 
terhadap substansi dari Perda tersebut dirasa tidak 
perlu. Putusan atas pengujian undang-undang tersebut 
diumumkan kepada masyarakat umum dalam sebuah 
konferensi pers yang dilakukan oleh juru bicara MA. 
Namun demikian, sampai saat dimana Komisi Nasional 
Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 
menyampaikan laporannya berkenaan dengan laporan 
periodik Indonesia ke Komite CEDAW, yakni tanggal 19 
Juli 2007,lxiv MA belum juga menyediakan dokumentasi 
yang sepenuhnya menjelaskan putusannya kepada para 
individu atau organisasi yang memohonkan pengujian 
undang-undang tersebut.lxv

e. Semua orang sama di hadapan hukum dan 
berhak atas perlindungan hukum yang sama 
tanpa diskriminasi apapun?

Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan diskriminasi 
masih menjadi sebuah isu besar di Indonesia, khususnya 
dalam hal jender dan keyakinan atau kepercayaan.

Kendati Indonesia secara konstitusional merupakan 
negara sekuler, banyak daerah mengeluarkan Perda 
yang ‘terinspirasi oleh syariah’ yang diskriminatif 
terhadap perempuan. Laporan Komnas Perempuan yang 
terkait dengan laporan periodik Indonesia ke Komite 
CEDAW tanggal 19 Juli 2007 menyampaikan bahwa 
pada tahun 2006, Komnas Perempuan menemukan 25 
Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (dalam 
bentuk peraturan, surat keputusan, surat edaran resmi dan 
instruksi) di tingkat propinsi, kabupaten dan desa yang 
mengandung unsur-unsur diskriminasi, khususnya terhadap 
perempuan. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan 
perempuan Muslim untuk memakai jilbab; menganjurkan 
pemisahan berdasarkan jenis kelamin di kolam renang; 
kriminalisasi perempuan yang berdekatan dengan laki-
laki yang bukan walinya; kriminalisasi perempuan yang 
menciptakan kesan sebagai pekerja seks dan mereka 
yang berada di tempat umum pada malam hari.lxvi 

Lebih lanjut, dalam pernyataan pers untuk memperingati 
Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928, 
Komnas Perempuan mencatat bahwa pada akhir 
tahun 2010 terdapat 189 kebijakan yang diskriminatif 
terhadap perempuan.lxvii

Peraturan Daerah (Perda) dapat dimohonkan pengujian 
undang-undang ke Mahkamah Agung. Bentuk-bentuk 
kebijakan lain tidak dapat dimohonkan pengujian 
undang-undang, tetapi kebijakan-kebijakan tertentu dapat 
dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun 
demikian, proses persidangan untuk isu-isu perempuan 
senantiasa menjadi sebuah tantangan. Cara lain untuk 
meninjau ulang kebijakan-kebijakan tersebut adalah 
dengan menggunakan kewenangan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) atas pemerintah-pemerintah daerah. 
Kemendagri dapat mencabut kebijakan-kebijakan yang 
tidak sejalan dengan hukum dan kebijakan nasional.

Dalam dokumen kompilasi UPR PBB tanggal 31 Maret 
2008, dicatat bahwa pada tahun 2007, CEDAW 
sangat prihatin atas fakta bahwa 21 undang-undang 
yang dinilai diskriminatif tidak semuanya direvisi dan 
bahwa beberapa amendemen tetap bersifat diskriminatif 
terhadap perempuan. CEDAW juga menyatakan 
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keprihatinan mereka atas rancangan undang-undang 
tentang kesetaraan jender, ketentuan-ketentuan yang 
diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 
1974, persyaratan persetujuan keluarga dan pasangan 
dalam hal pekerjaan dan kesehatan perempuan.lxviii

Dalam hal diskriminasi berbasis keyakinan, kasus-kasus 
terkini termasuk diskriminasi terhadap kelompok Islam 
Ahmadiyah dan penyerangan terhadap sekelompok 
umat Kristen di Bekasi pada Agustus 2010. Para 
pengikut Ahmadiyah, masjid dan panti asuhan mereka di 
berbagai wilayah diserang dan dibakar oleh kelompok 
Islam garis keras. Insiden terbaru adalah penyerangan 
terhadap sekelompok pengikut Ahmadiyah di Cikeusik 
pada Februari 2011 dimana 3 orang Ahmadiyah 
dibunuh secara brutal (penyerangan tersebut direkam 
video dan dipublikasikan di internet). Insiden-insiden ini 
merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan Pemerintah 
yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Diskriminasi 
ini juga diangkat dalam dokumen UPR PBB tanggal 31 
Maret 2008.lxix

Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung 
dan Menteri Dalam Negeri No. 3.2008, KEP-033/A/
JA/6/2008, 199 Tahun 2008 (angka-angka tersebut 
merujuk pada masing-masing institusi secara berturut-
turut) tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, 
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat).lxx SKB ini telah 
digunakan sebagai dasar bagi kelompok-kelompok Islam 
garis keras untuk menyerang para pengikut Ahmadiyah. 
Dalam beberapa kejadian, diskriminasi bahkan dilakukan 
oleh para aparat penegak hukum. Pada Desember 
2010, sebuah panti asuhan di Tasikmalaya (Jawa 
Barat) digembok dengan anak-anak dan staf terkurung 
di dalamnya oleh Kapolsek dan JPU dengan alasan 
bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Front 
Pembela Islam (FPI) akan menutup panti asuhan tersebutlxxi 
Setelah penyerangan berdarah di Bekasi, tiga propinsi di 
Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang melarang 
Ahmadiyah menyatakan keyakinannya secara terbuka.lxxii

Pada tanggal 8 Agustus 2010, sekelompok orang 
mengejar sekitar 20 orang jemaat Huria Kristen Batak 
Protestan (HKBP) di Pondok Timur Indah, Bekasi (Jawa 

Barat) dan memukuli mereka dengan kayu. Seorang 
pengurus gereja ditusuk dan seorang pendeta dipukuli 
dengan kayu ketika ia mencoba untuk membantu 
pengurus gereja tersebut. Penyerangan ini merupakan 
kelanjutan dari perdebatan mengenai kebijakan daerah 
tentang izin untuk mendirikan gereja di wilayah dimana 
penduduknya lebih banyak Muslim. Penyerangan ini 
bukan merupakan satu-satunya insiden berbasis izin 
untuk mendirikan tempat ibadah.lxxiii Izin tersebut, yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah, didasarkan pada 
SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 
Tahun  2006 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban 
dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat 
Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Pemerintah masih 
menolak untuk mencabut SKB tersebut oleh karena SKB 
tersebut dipercaya telah berhasil memfasilitasi kerukunan 
antar umat beragama.

f. Apakah orang memiliki akses yang sama dan 
efektif terhadap lembaga-lembaga yudisial tanpa 
harus menghadapi biaya yang tidak masuk akal 
atau hambatan-hambatan administratif yang 
sewenang-wenang?

Besaran biaya perkara di pengadilan bervariasi tergantung 
pada jenis dan ruang lingkup dari kasus tersebut, tetapi 
semua pengadilan wajib untuk mengumumkan besaran 
biaya perkara di pengadilan dengan merujuk pada 
SK Ketua Pengadilan tentang Transparansi Pengadilan. 
Pedoman penetapan biaya perkara adalah PERMA 
No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian 
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung 
dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Uang 
muka biaya perkara di PN bervariasi tergantung pada 
lokasi pengadilan dan jumlah saksi dan pihak-pihak lain 
di dalam kasus, sedangkan biaya untuk kasasi (MA) 
dan banding (PT) adalah tetap. Sebagai contoh, kasasi 
untuk kasus perdata sebesar Rp 500.000 (57,05 dollar 
AS), kasasi untuk kasus perdata menyangkut perselisihan 
niaga (dari pengadilan niaga) sebesar Rp 10.000.000 
(1140,90 dollar AS), dan biaya kasus pengujian undang-
undang sebesar Rp 1.000.000 (114.09 dollar AS). 
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Besaran biaya perkara dapat dilihat di Bagian Informasi 
di pengadilan atau di situs pengadilan.lxxiv Berdasarkan 
SEMA No. 10/Bua.6/Hs/SP/VII/2010 tanggal 30 
Agustus 2010, biaya perkara dapat ditiadakan bagi 
mereka yang tidak mampu yang dapat menunjukkan 
dokumen mengenai kondisi ekonomi mereka.

Masalahnya sekarang adalah biaya-biaya tidak resmi 
yang muncul selama proses pra-persidangan, khususnya 
pada saat penahanan di kepolisian dan penyelidikan 
oleh JPU. Ini merupakan salah satu penghalang utama 
akses terhadap keadilan. Dicatat oleh Pelapor Khusus PBB 
tentang Penyiksaan bahwa terdapat peristiwa-peristiwa 
dimana petugas kepolisian meminta sejumlah uang 
untuk ‘pelayanan’ seperti misalnya biaya untuk menerima 
pengunjung. Bahkan terdapat pengaduan-pengaduan 
bahwa beberapa narapidana harus memberikan 
sejumlah uang agar tidak dipukuli oleh petugas.lxxv

g. Apakah undang-undang diberlakukan secara 
efektif, adil dan setara? Apakah orang yang 
mencari akses terhadap keadilan diberikan 
bantuan yang memadai?

Undang-undang tidak senantiasa diberlakukan secara 
efektif, adil dan setara. Terdapat kasus-kasus yang 
menunjukkan bagaimana orang-orang yang mempunyai 
akses pada kekuasaan dan sumber daya memperoleh 
keistimewaan-keistimewaan sedangkan orang-orang 
tidak mampu yang mencari keadilan tidak dibantu 
secara patut. Kasus-kasus yang diceritakan terkait dengan 
pertanyaan-pertanyaan No. 2.2 di atas (kasus Ayin dan 
kasus Tambunan) menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip 
adil dan setara tidak diterapkan.

h. Apakah undang-undang menetapkan reparasi 
yang memadai, efektif dan cepat bagi para 
korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi 
manusia atas kerugian yang mereka derita? 
Apakah para korban ini memiliki akses terhadap 
informasi yang relevan mengenai pelanggaran 
dan mekanisme reparasi?

Sampai saat ini, tidak ada undang-undang yang 
menetapkan skema reparasi yang menyeluruh bagi 
para korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi 
manusia, tetapi dalam praktiknya terdapat bentuk-bentuk 

reparasi. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan hak atas 
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi 
korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 
6). Permohonan kompensasi dalam kasus pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat dan restitusi atau ganti 
kerugian untuk korban kejahatan dapat diajukan ke 
Pengadilan melalui LPSK (Pasal 7). Ketentuan ini belum 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Juga terdapat sebuah skema kompensasi yang diberikan 
kepada para korban konflik berkepanjangan antara 
Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
yang dikelola oleh Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA). 
BRA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Aceh No. 330/032/2006 tanggal 11 Februari 
2006. BRA dibentuk untuk mengelola program-program 
tentang reintegrasi para mantan anggota GAM ke dalam 
masyarakat; dan salah satu cara yang disepakati adalah 
dengan memberikan kompensasi bagi para korban.

Terdapat sebuah skema yang jelas mengenai reparasi 
bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKR), 
tetapi pada Desember 2006, MK membatalkan undang-
undang tersebut.lxxvi Undang-Undang KKR yang baru 
sedang dibahas oleh pemerintah pada saat laporan 
ini ditulis. Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh 
juga menetapkan KKR untuk pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat di Aceh, tetapi KKR Aceh tersebut 
secara struktur dikatakan berada di bawah KKR nasional. 
Oleh karena itu, KKR Aceh masih menanti pembentukan 
Undang-Undang KKR yang baru.

i. Apakah undang-undang menetapkan, 
dan apakah JPU, hakim dan petugas 
pengadilan mengambil langkah-langkah 
untuk meminimalisasi ketidaknyamanan para 
saksi dan korban (dan wakil-wakil mereka), 
melindungi mereka dari campur tangan yang 
tidak sah terhadap privasi mereka dengan 
sepatutnya dan menjamin keselamatan mereka 
dari intimidasi dan tindakan pembalasan dan 
juga keselamatan keluarga mereka dan para 
saksi sebelum, pada saat dan setelah proses 
yudisial, administratif, atau proses-proses lain 
yang berdampak pada kepentingan mereka?  

121



INDONESIA   | Bivitri Susanti

Pasal 217, 218 dan 219 KUHAP mengatur ketentuan-
ketentuan mengenai keamanan proses persidangan. 
Pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan 
persidangan adalah ketua majelis hakim. Lebih lanjut, 
Pasal 219 KUHAP menetapkan bahwa petugas-petugas 
keamanan pengadilan mempunyai hak untuk memeriksa 
setiap orang yang menghadiri persidangan. Pasal 48 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman mewajibkan polisi untuk menjaga keamanan 
para hakim di semua pengadilan dan Mahkamah 
Konstitusi.

Ketentuan-ketentuan ini menetapkan kerangka hukum 
yang memadai untuk melindungi para korban dan saksi 
dan keluarga mereka. Namun, terdapat kasus-kasus 
dimana para korban dan saksi dan keluarga mereka 
diserang secara fisik dan verbal pada saat persidangan. 
Sebuah contoh adalah kekerasan di PN Temanggung 
(Jawa Tengah) tanggal 8 Februari 2011. Kekerasan 
tersebut dipicu oleh ketidakpuasan atas putusan lima 
tahun penjara terhadap Antonius Richard Bawengan 
yang didakwa melakukan penodaan agama. Sebelum 
peristiwa Temanggung, kerusuhan lain juga berlangsung di 
PN Jakarta Selatan pada saat persidangan kasus Blowfish 
Cafe. Menurut studi terbaru dari Konsorsium Reformasi 
Hukum Nasional (KRHN), penghinaan terhadap proses 
peradilan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini telah 
terjadi baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. 
KRHN mencatat bahwa sejak September 2005 sampai 8 
Februari 2011, setidaknya ada 30 peristiwa penghinaan 
terhadap proses peradilan.lxxvii

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat peran 
LPSK. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan hak-hak 
berikut bagi para korban dan saksi:
•	 memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi
•	 ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 

bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
•	 memberikan keterangan tanpa tekanan
•	 mendapat penerjemah
•	 bebas dari pertanyaan yang menjerat
•	 mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

kasus
•	 mendapatkan informasi mengenai putusan 

pengadilan

•	 mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
•	 mendapat identitas baru
•	 mendapatkan tempat kediaman baru
•	 memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 

dengan kebutuhan
•	 mendapat nasihat hukum
•	 memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 

batas waktu perlindungan berakhir

4. Keadilan Diputus Oleh Pengadilan Dan Lembaga-
Lembaga Keadilan Yang Kompeten, Tidak 
Berpihak Dan Independen 

a. Apakah JPU, hakim dan petugas-petugas 
pengadilan diangkat, diangkat kembali, 
dipromosikan, ditugaskan, didisiplinkan dan 
diberhentikan dengan cara yang mendorong 
independensi dan akuntabilitas?

Para hakim MA dinominasikan oleh Komisi Yudisial dan 
dipilih oleh DPR. Ada usia pensiun bagi para hakim MA, 
tetapi mereka dapat diberhentikan atas dasar langkah-
langkah disipliner yang diambil oleh Majelis Kehormatan. 
Sedangkan bagi para hakim di pengadilan-pengadilan 
di bawah MA, kenaikan jabatan dan pangkat mereka 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002. 
Terdapat tiga jenis kenaikan jabatan dan pangkat, yakni 
kenaikan jabatan dan pangkat tetap, kenaikan jabatan 
dan pangkat berdasarkan jasa dan kenaikan jabatan 
dan pangkat berdasarkan pendidikan. Kenaikan jabatan 
dan pangkat tetap didasarkan pada prestasi kerja, 
kesetiaan dan pengabdian terhadap Negara (Pasal 1 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002). Kenaikan 
jabatan dan pangkat tersebut akan dipercepat jika 
hakim menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa atau 
memperoleh gelar pendidikan yang lebih tinggi. Saat 
ini MA sedang melakukan serangkaian kegiatan untuk 
memiliki Competency Based HR Management (CBHRM) 
sebagaimana direncanakan di dalam Cetak Biru 
Pembaruan MA yang diluncurkan kembali pada tahun 
2010.

Sejak adanya kebijakan “satu atap”, sebagaimana 
dijelaskan di awal laporan ini, Pemerintah tidak terlibat 
secara langsung di dalam pengangkatan, kenaikan 
jabatan dan pangkat, penunjukkan, disiplin dan 
pemberhentian hakim. Dalam hal pengangkatan hakim-
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hakim MA, peran para politisi diseimbangkan dengan 
pencalonan oleh Komisi Yudisial yang didasarkan pada 
pengamatan ketat terhadap latar belakang para calon 
hakim.

Rekrutmen, pengangkatan dan kenaikan jabatan dan 
pangkat serta langkah-langkah disipliner harus senantiasa 
diperiksa untuk menjamin akuntabilitas. Sistem tersebut 
boleh jadi terlihat baik di atas kertas, tetapi terdapat 
dugaan-dugaan penyimpangan yang tidak diselesaikan 
oleh MA. Untuk hal itu, upaya MA untuk menerbitkan 
laporan tahunan dan meminta transparansi pengadilan 
harus dipelihara dan dimajukan. 

Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dan seorang 
anggota Kabinet. Jalur karir dan kenaikan jabatan dan 
pangkat JPU pada umumnya diatur menurut skema 
pegawai pemerintah. Skema tersebut didasarkan pada 
capaian dan kinerja, bersamaan dengan apa yang 
disebut “kenaikan jabatan dan pangkat tetap”, yang tidak 
harus memajukan prestasi kerja. Pembaruan pada sistem 
manajemen sumber daya manusia, yang mencakup 
pengangkatan dan penaikan jabatan dan pangkat, 
sedang berlangsung dalam rencana pembaruan birokrasi 
Kejagung yang diluncurkan pada tahun 2008.  

Kepala POLRI (Kapolri) dipilih oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR dan bertanggung jawab secara 
langsung kepada Presiden. Polisi mempunyai aturan-
aturan internalnya sendiri mengenai perekrutan, kenaikan 
jabatan dan pangkat dan penugasan dengan jadwal 
penugasan yang tetap. 

Akan tetapi, proses penaikan jabatan dan pangkat, 
disiplin dan pemberhentian di Polri dan Kejagung tidak 
transparan dan oleh karena itu menghalangi akuntabilitas. 
Terdapat kasus-kasus dimana langkah-langkah disipliner 
diambil oleh Jaksa Agung dan Polri dipertanyakan. Misal, 
dalam kasus “Ayin”, dimana sebuah rekaman percakapan 
telepon antara Artalyta Suryani alias Ayin dan Jaksa Urip 
Tri Gunawan pada Maret 2008 mengungkap nama 
tiga orang pejabat di Kejagung yang juga terlibat di 
dalam skandal korupsi untuk membebaskan seorang 
koruptor kakap. Jaksa Agung hanya memberikan sebuah 
surat ketidakpuasan prestasi kerja dan dua buah surat 
peringatan.

Contoh lain adalah kasus aktivitas-aktivitas rekening bank 
yang tidak lazim dari 23 orang pejabat POLRI pada 
tahun 2010 yang diselidiki oleh para jurnalis. Oleh 
karena tekanan publik, Kapolri melakukan penyelidikan 
internal terhadap rekening-rekening tersebut. Pada Juli 
2010, Kapolri mengumumkan bahwa 17 rekening 
ditemukan normal dan enam rekening memperlihatkan 
aktivitas-aktivitas yang tidak lazim, tetapi ia menolak 
untuk mengungkap nama-nama pemilik rekening tidak 
lazim tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW), LSM 
yang berbasis di Jakarta, mengajukan pengaduan ke 
Komisi Informasi di bawah Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008). 
ICW mendesak Kapolri untuk mengungkap semua 
informasi menyangkut penyelidikan tersebut karena hal itu 
dinilai sebagai informasi publik dalam Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik. Pada tanggal 8 Februari 
2011, Komisi Informasi mengumumkan keputusannya 
yang berpihak pada ICW; dengan demikian POLRI 
diwajibkan untuk mengungkap informasi tersebut.

Dalam pembahasan mengenai kompetensi, imparsialitas 
dan independensi lembaga-lembaga keadilan, penting 
untuk mencatat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP), sebuah unit di bawah pemerintah daerah 
yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan lokal. 
Para petugas Satpol PP tidak mempunyai kewenangan 
di bawah KUHP, KUHAP atau undang-undang pidana 
lainnya. Akan tetapi, Satpol PP seringkali ditugaskan oleh 
pemerintah daerah untuk secara langsung menghadapi 
masyarakat atau kelompok orang yang dianggap telah 
melanggar Perda. Sebagai contoh, penggusuran paksa 
dan razia pekerja seks, pedagang asongan, pengamen 
dan pekerja informal lainnya, yang dicap mengganggu 
ketertiban umum, biasanya dilakukan oleh Satpol PP.  

Dasar hukum Satpol PP adalah Pasal 148 Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Ditetapkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk 
membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda 
dan penyelenggaraan ketertiban. Hal ini diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 
tentang Satpol PP. Anggota Satpol PP adalah pegawai 
pemerintah di bawah pemerintah daerah, yang diurus 
oleh Kementerian Dalam Negeri. Semua pemerintah 
daerah mempunyai Satpol PP.
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Satpol PP memainkan peran yang serupa dengan peran 
polisi tetapi tanpa rekrutmen, pendidikan, pelatihan dan 
pengawasan yang layak. Oleh karena itu, banyak insiden 
terjadi ketika Satpol PP menggunakan kewenangannya. 
Sebagai contoh, dalam insiden tanggal 14 April 2010, 
terjadi bentrokan antara unit Satpol PP yang ditugaskan 
untuk membersihkan situs bersejarah lokal dan beberapa 
organisasi yang menolak pembersihan tersebut di 
Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bentrokan berdarah tersebut 
mengakibatkan dua orang anggota Satpol PP meninggal 
dunia.lxxviii

Di Aceh, Wilayatul Hisbah, versi Satpol PP untuk 
menerapkan “Qanun” (Perda Aceh) tentang syariah 
dibentuk pada tahun 2003. Hal serupa juga terjadi pada 
Wilayatul Hisbah, dimana mereka tidak direkrut, dilatih 
dan diawasi secara patut.lxxix Pada tanggal 8 Januari 
2010, seorang mahasiswi berusia 20 tahun ditahan atas 
tuduhan terlibat dalam tindakan tidak bermoral dengan 
pacarnya dan melanggar Qanun tahun 2003 tentang 
Khalwat. Di dalam tahanan, mahasiswi tersebut diperkosa 
oleh tiga orang anggota Wilayatul Hisbah. Saat ini, 
kasus tersebut sedang dalam proses persidangan di PN 
Banda Aceh.lxxx

Meskipun Satpol PP dan Wilayatul Hisbah tidak terkait 
dengan lembaga-lembaga yang dibahas dalam 
laporan ini, keberadaan mereka terkait erat dengan isu 
administrasi keadilan. Dalam konteks rule of law untuk 
hak asasi manusia, keberadaan lembaga-lembaga non-
yudisial yang menjalankan fungsi-fungsi yudisial atau 
quasi yudisial atau penegakan hukum menimbulkan 
kekhawatiran.

b. Apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mendapatkan pelatihan, sumber daya dan 
kompensasi yang memadai yang sepadan 
dengan tanggung jawab kelembagaan 
mereka? Berapa persentase anggaran negara 
yang dialokasikan untuk kehakiman dan 
lembaga-lembaga yudisial utama lainnya, 
seperti pengadilan?

Pelatihan untuk para calon hakim mengenai prosedur 
pengadilan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

dan Peradilan (BalitbangDiklatkumdil). Pelatihan diatur 
dalam SK KMA No. 169/KMA/SK/X/2010 tentang 
Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan 
dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu. Selain itu, ada 
rekomendasi untuk pendidikan hukum lanjutan yang 
terstruktur bagi para hakim di dalam program tersebut. 

Di dalam standar kurikulum pendidikan dan pelatihan 
calon hakim terpadu yang baru disahkan, terdapat materi 
mengenai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik 
(good governance) yang mencakup pembahasan khusus 
mengenai rule of law. Selain itu, terdapat sesi-sesi tentang 
hak asasi manusia dalam kaitan dengan hukum acara 
pidana, pengadilan hak asasi manusia dan pengadilan 
tata usaha negara (12 pertemuan, 45 menit sesi untuk 
setiap topik).

Pendidikan dan pelatihan untuk para JPU diatur dalam SK 
Jaksa Agung No. Kep-004/A/J.A/01/2002. Pelatihan 
berlangsung selama empat tahun, mencakup dua tahun 
pelatihan pra-pelantikan dan dua tahun pelatihan pasca 
pelantikan. Pelatihan pra-pelantikan mencakup sistem 
pemerintahan, tugas-tugas penuntutan dan budaya 
kelembagaan. Pelatihan pasca pelantikan mencakup 
pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional (tentang 
tugas seorang penuntut umum), dan pelatihan teknis. 
Topik-topik hak asasi manusia dimasukkan di dalam 
kurikulum, khususnya dalam kaitan dengan pengadilan 
hak asasi manusia.  

Pendidikan dan pelatihan untuk polisi dilakukan di 
Akademi Kepolisian (AKPOL). Lamanya pendidikan 
adalah 10 semester atau 3 tahun dan 4 bulan.lxxxi Hak 
asasi manusia dimasukkan di dalam kurikulum Akademi 
Kepolisian.

Gaji hakim sangat kecil dibandingkan dengan 
pendapatan rata-rata pengacara, namun langkah-
langkah khusus untuk meningkatkan pendapatan total 
hakim sebenarnya telah diambil oleh Kementerian 
Keuangan dengan menambahkan tunjangan-tunjangan, 
yakni “tunjangan hakim”lxxxii dan “tunjangan prestasi.”lxxxiii 
Total pendapatan bulanan seorang hakim MA sekitar 
Rp 32.633.000 (3.728,22 dollar AS) dengan gaji 
‘asli’ hanya sebesar Rp 4.833.000 (552,16 dollar AS), 
sedangkan hakim di pengadilan tingkat terendah akan 
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memperoleh pendapatan kasar sebesar Rp 12.294.000 
(USD 1.404,55) per bulan dengan gaji ‘asli’ sebesar Rp 
4.294.000 (490,58 dollar AS).

Di sisi lain, JPU dan polisi masih menerima gaji yang 
setara dengan gaji pegawai pemerintah biasalxxxiv 

yang ditambah dengan tunjangan fungsional untuk 
meningkatkan gaji bersih mereka.

Gaji kecil yang diterima oleh para petugas yudisial 
tersebut dinilai sebagai salah satu alasan utama korupsi 
di lembag-lembaga masing-masing.lxxxv

Di media, dalam rangka merespon tuduhan-tuduhan 
bahwa MK menerima honorarium yang tidak lazim untuk 
setiap persidangan, Ketua MK, Mahfud MD, menyatakan 
bahwa total penerimaan per bulan yang diterima oleh 
hakim MK adalah sekitar Rp 40.000.000 (4.575,08 
dollar AS), dengan gaji ‘asli’ lebih dari Rp 5.000.000 
(571,89 dollar AS).

Jumlah personil dan besaran gaji adalah faktor-faktor 
utama di dalam menentukan anggaran organisasi. 
Sebagaimana terlihat di tabel di bawah, alokasi 
anggaran tertinggi untuk lembaga penegak hukum 
adalah untuk POLRI. 

Anggaran untuk Lembaga-lembaga Penegak Hukum dalam Anggaran Negara 2005-2010

(dalam milyar rupiah)

Lembaga 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010** 2011***

MA 1.229.8 1.948.2 2.663.6 4.001.2 3.950.5 5.219.9 6.055.3

Kejagung 777.7 1.401.1 1.590.8 1.622.0 1.602.1 2.940.0 2.844.8

MK 110.7 204.6 149.7 158.1 162.6 189.3 287.7

POLRI 11.638.2 16.449.9 19.922.4 21.100.0 25.633.3 27.795.0 29.781.8

KPK - 221.7 163.8 204.3 228.6 458.8 575.7

KY - 34.9 79.1 79.6 89,.2 58.5 79.7

Total 13.756.4 20.260.4 24.569.4 27.165.2 31.666.3 36.661.5 39.625.0

Total Anggaran 
Negara

120.823.0 189.361.2 225.014.2 259.701.9 306.999.5 366.134.5 432.779.3

Sumber: Kementerian Keuangan, Data Dasar Anggaran Negara 2005-2011

Catatan:
* Laporan Pemerintah
**  Revisi Anggaran Negara 2010 (Laporan Pemerintah 2010 belum diserahkan)
 *** Anggaran Negara terkini
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c. Apakah proses peradilan dilakukan secara 
tidak berpihak dan bebas dari pengaruh yang 
tidak patut oleh pejabat-pejabat publik atau 
perusahaan swasta?

Proses peradilan pada umumnya dilakukan secara tidak 
berpihak. Isu pengaruh yang tidak patut telah menjadi 
perhatian publik, khususnya dalam kasus-kasus terkini 
yang melibatkan “makelar kasus” atau “mafia peradilan” 
oleh pejabat-pejabat publik atau perusahaan-perusahaan 
swasta. Kasus-kasus seperti disebutkan di atas telah 
dinilai bertanggung jawab atas rendahnya kepercayaan 
publik terhadap proses peradilan sebagaimana 
ditemukan di dalam banyak studi dan laporan nasional 
dan internasional. Belum ada studi atau laporan yang 
menemukan sebaliknya.

d. Apakah pengacara atau penasihat hukum yang 
disediakan oleh pengadilan bagi terdakwa, 
saksi dan korban, kompeten, terlatih, dan dalam 
jumlah yang cukup?

Tidak ada data mengenai apakah pengacara atau 
penasihat hukum yang disediakan oleh pengadilan bagi 
terdakwa, saksi dan korban, kompeten, terlatih, dan 
dalam jumlah yang cukup. Namun, sebuah pengamatan 
yang dilakukan oleh LeIP di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat pada tanggal 20 
September-14 Oktober 2010 dan 5-16 Desember 2010 
menyatakan bahwa advokat-advokat yang disediakan 
oleh pengadilan kerap tidak hadir di persidangan dan 
tidak siap.lxxxvi

e. Apakah prosedur-prosedur hukum dan gedung 
penadilan menjamin akses, keselamatan dan 
keamanan yang memadai bagi terdakwa, JPU, 
hakim dan petugas pengadilan sebelum, pada 
saat dan setelah proses yudisial, administratif, 
atau proses-proses lain? Apakah ada jaminan 
yang sama bagi masyarakat dan semua pihak 
terkait selama proses?

Prosedur-prosedur hukum menetapkan keselamatan dan 
keamanan yang memadai bagi terdakwa, JPU, hakim 
dan petugas pengadilan sebelum, pada saat dan setelah 
proses yudisial, administratif, atau proses-proses lain. Ini 
tampak dari seperangkat ketentuan mengenai penghinaan 

terhadap proses peradilan (contempt of court) dalam 
KUHAP (Pasal 217-219) dan Pasal 48 Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang mewajibkan polisi untuk menjaga keamanan para 
hakim di semua pengadilan dan MK. Selain itu, setiap 
pengadilan mempunyai tata aturannya sendiri yang 
biasanya sangat rinci guna menjamin keselamatan dan 
keamanan. Akan tetapi, gedung pengadilan sering 
tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menegakkan 
prosedur-prosedur hukum tersebut. Tidak banyak gedung 
pengadilan yang dilengkapi dengan metal detector, 
misalnya, meskipun telah terjadi banyak peristiwa dimana 
pengunjung membawa senjata api dan menimbulkan 
insiden di pengadilan.lxxxvii Juga, petugas keamanan 
gedung pengadilan tidak terlatih dengan baik untuk 
mengatasi kekacauan di ruang persidangan.

Pada tanggal 24 Maret 2010, dua orang advokat 
pengujian undang-undang Undang-Undang Penodaan 
Agama dipukuli di gedung MK oleh FPI. Pada tanggal 
22 September 2008, sidang “Insiden Monas” di PN 
Jakarta Pusat, yang melibatkan penyerangan FPI terhadap 
Aliansi Kebebasan Beragama yang berdemonstrasi 
untuk Ahmadiyah, berakhir dengan kekacauan setelah 
sekelompok orang mengejar dan memukuli korban. 

Tidak ada data tentang akses terhadap gedung 
pengadilan, namun pengamatan umum menunjukkan 
bahwa isu aksesibilitas terhadap gedung pengadilan 
jarang dibahas. Adalah fakta bahwa semua pihak 
di dalam kasus dan pihak-pihak terkait lainnya harus 
berusaha keras untuk menjangkau gedung pengadilan. 
Isu aksesibilitas terhadap gedung pengadilan untuk 
penyandang disabilitas juga tidak pernah dibahas.
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dan diinvasi oleh kekuatan luar. Rakyat Laos memperbesar tradisi pendahulunya yang heroik dan 
pantang menyerah untuk secara terus-menerus dan pasti berjuang untuk meraih kemerdekaan dan 
kebebasan. Sejak tahun 1930-an, di bawah kepemimpinan bekas Partai Komunis Indocina dan 
Partai Revolusioner Rakyat Laos yang sekarang, serta Rakyat Laos yang multi-etnis telah mengalami 
kesulitan dan perjuangan berat yang penuh pengorbanan sampai pada akhirnya berhasil 
menghancurkan dominasi dan penekanan rezim kolonial dan feodal serta berhasil membebaskan 
negara dan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Laos dan membuka era baru kemerdekaan 
dan kebebasan bagi Rakyat Laos.

Luas: total: 236.800 km2; tanah: 230.800 km2; air: 6.000 km2.

Batas-batas wilayah: total: 5.083 km; batas negara-negara: Burma 235 km, Kamboja 541 km, Cina 423 km, 
Thailand 1.754 km, Vietnam 2.130 km. Garis pantai: 0 km (terkurung oleh daratan/ landlocked). 
Batas-batas wilayah: Utara dengan Cina, Timur dan Tenggara dengan Vietnam, Selatan dengan 
Kamboja, Barat dengan Thailand, Barat Laut dengan Myanmar, dengan total panjang batas 
wilayah adalah 5.083 km (3.158 mil).

Populasi: 6.368.162 jiwa (perkiraan Juli 2010) pada awal tahun 2010. Kebanyakan orang tinggal 
di lembah-lembah Sungai Mekong dan anak sungainya. Perfektur Vientiane memiliki sekitar 
740.010 penduduk pada tahun 2008. Kepadatan penduduk negara ini adalah 27 jiwa/km2.

Demografi: (perkiraan Juli 2010): 0-14 tahun: 40,8 persen; 15-64 tahun: 56,2 persen; 65 tahun ke atas: 
3,1 persen. 
Usia rata-rata: total: 20,7 tahun; laki-laki: 20,4 tahun; perempuan: 21 tahun (perkiraan 2010). 
Angka pertumbuhan penduduk: 1,721 persen (perkiraan 2010); angka kelahiran: 26,57 
kelahiran/1000 penduduk (perkiraan 2010); angka kematian: 8,28 kematian/1000 penduduk 
(perkiraan Juli 2010).

Kelompok-kelompok etnis: 49 kelompok etnis yang berbeda diumumkan sebagai hasil dari re-klasifikasi kelompok etnis 
pada tahun 2005. Mayoritas penduduk Laos adalah etnis Lao yang berjumlah 55 persen dari 
total penduduk. 11 persen adalah etnis Khmou, 8 persen adalah etnis Hmong, Akha, Singsil, 
Lue, Lamed, Tai, Katu, Triang dan Harak, Oy dan Brao (Sensus Penduduk Laos tahun 2005, Pusat 
Statistik Nasional).

Bahasa: Lao (resmi), Perancis, Inggris, dan berbagai bahasa etnis.

Agama: Budha (67 persen), Kristen (1,5 persen), lainnya dan yang tidak terdata (31,5 persen) (Sensus 
tahun 2005).

Pendidikan dan melek huruf: angka melek huruf dewasa 73 persen dari penduduk Laos berusia 15 tahun ke atas dapat 
membaca dan menulis; perempuan 63 persen (Sensus tahun 2005). (2009).

Kesejahteraan Laos memiliki sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial.

Produk Domestik Bruto (PDB): (perkiraan tahun 2009): 5,7 miliar dollar AS. Pendapatan per kapita (perkiraan tahun 2008): 
790,3 dollar AS [statistik dari data PBB tersedia di http://data.un. org/CountryProfile.
aspx?crName=Lao%20People's%20Democratic%20Republic]
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Tinjauan

Laos PDR diperintah oleh Partai Revolusioner Rakyat 
Laos (Lao People’s Revolutionary Party, “LPRP”). Partai ini 
memiliki sekitar 65.000 anggota dan merupakan satu-
satunya partai politik di negara ini. Partai ini diperintah 
oleh sebuah Komite Pusat (Central Committee), dan 
dikepalai oleh Politburo yang berjumlah sembilan 
anggota, yang memformulasikan pembuatan kebijakan 
untuk setiap aspek kehidupan publik. Kongres Partai 
(The Party Congress) menjadi kewenangan atau otoritas 
tertinggi partai, yang juga menjadi tempat berkumpul 
kader partai yang bertemu untuk meratifikasi keputusan 
yang dibuat oleh pemimpin-pemimpinnya.

LPRP mengemban kekuasaan dari bekas rezim Kerajaan 
Laos pada tahun 1975 dan mendirikan Laos PDR. Setelah 
berkuasa, Pemerintah Laos tidak mengeluarkan undang-
undang baru, dan peraturan perundang-undangan 
yang hanya dikeluarkan di Laos adalah Keputusan 
Perdana Menteri Nomor 053 tentang Penangkapan dan 
Penghukuman pada tahun 1976. Pemerintah mengadopsi 
Konstitusi pertama pada tahun 1991. Berdasarkan 
Konstitusi 1991, Presiden adalah Kepala Negara dan 
bekerja atas nama rakyat1 dan di bawah kepemimpinan 

sebuah partai tunggal – Partai Revolusioner Rakyat Laos 
(LPRP). Meskipun Konstitusi 1991 hanya mencakup 
sedikit pembahasan tentang rule of lawii, Bab III Konstitusi 
memberikan perlindungan atas hak-hak dasar tertentu.iii

Untuk lebih memperkuat komitmen negara terhadap 
rule of law, Konstitusi diamendemen pada tahun 2003. 
Konstitusi 2003 mengakui bahwa Laos PDR merupakan 
sebuah negara demokratik rakyat di mana semua 
kekuasaan dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan oleh 
rakyat dan untuk kepentingan rakyat multietnis Laos. 
Konstitusi tersebut menyatakan bahwa hak-hak rakyat 
dilaksanakan dan dijamin melalui pelaksanaan sistem 
politik dengan LPRP sebagai inti pemimpinnya.iv Menurut 
Bab IV (Pasal 34-51) Konstitusi 2003, hak-hak dasar dan 
tugas-tugas warga negara Laos, termasuk hak-hak sipil, 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dilindungi.v

Konstitusi 2003 mengakui rule of law dan menyatakan 
pemisahan kekuasaan dengan secara jelas 
mendefinisikan peran cabang eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif. Cabang-cabang negara ini secara berurutan 
diatur dalam Pasal 52, Bab V (Majelis Nasional), Pasal 
69, Bab VII (Pemerintah), dan Pasal 79, Bab IX (Badan 
Yudisial) Konstitusi.vi

Sistem Pemerintahan: Sistem pemerintahan Republik Rakyat Demokratik Laos (Laos PDR) terdiri dari organ-organ 
kekuasaan negara, yakni Majelis Nasional (National Assembly) sebagai cabang legislatif, 
pemerintah sebagai cabang eksekutif, pengadilan rakyat dan kantor kejaksaan agung rakyat 
sebagai cabang yudikatif. Pengadilan-pengadilan dibagi menjadi Pengadilan Tingkat Pertama 
(Pengadilan Negeri), Pengadilan Banding, dan Pengadilan Kasasi. Pembagian ini juga berlaku 
bagi Kantor Kejaksaan Agung.
Pemerintah adalah cabang eksekutif negara. Pemerintah mengatur penerapan tugas-tugas negara 
dalam semua bidang seperti politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan dan keamanan nasional, 
dan urusan luar negeri. Majelis Nasional adalah perwakilan hak-hak, kekuatan-kekuatan, dan 
kepentingan-kepentingan rakyat multi-etnis. Majelis Nasional juga merupakan cabang legislatif 
yang memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai hal-hal mendasar.
Cabang yudikatif negara adalah Pengadilan Rakyat (People’s Court) yang terdiri dari: Mahkamah 
Agung Rakyat (People’s Supreme Court); Pengadilan Banding (Appelate Courts); Pengadilan 
Propinsi Rakyat (People's Provincial Courts) dan Pengadilan Kota Rakyat (City Courts); Pengadilan 
Negeri Rakyat (People's District Courts); dan Pengadilan Militer (Military Courts). Dalam hal yang 
dianggap perlu, Komite Tetap Majelis Nasional dapat memutuskan untuk membentuk sebuah 
pengadilan khusus. Mahkamah Agung Rakyat merupakan badan yudisial negara tertinggi.

Keanggotaan di organisasi-
organisasi internasional

Laos PDR adalah anggota dari banyak organisasi internasional: ACCT, ASEAN, AFTA, Bank 
Dunia, ESCAP, FAO, G-77, ICAO, IDA, dan lainnya.

Perjanjian-perjanjian hak 
asasi manusia yang telah 
diratifikasi:

Laos PDR adalah penandatangan enam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, 
yakni: CERD, ICESCR, ICCPR, CEDAW, CRC, OP-CRC-SC, dan CRPD.

Isu-isu hak asasi manusia: perdagangan orang – perdagangan anak-anak dan perempuan, prostitusi anak, dan kekerasan 
dalam rumah tangga.

136



Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal

Meskipun Konstitusi 2003 menyatakan komitmen negara 
atas rule of law dan pemisahan kekuasaan, melaksanakan 
prinsip-prinsip tersebut ke dalam kenyataan secara institusi 
memberikan tantangan dalam sebuah negara dengan 
sistem partai tunggal. Berdasarkan pengaturan Konstitusi, 
LPRP secara praktis mengatur semua cabang-cabang 
negara. Anggota pemerintah adalah semua anggota 
Partai, yang merupakan anggota Majelis Nasional, yang 
menurut beberapa peninjau, merupakan sebuah “ruangan 
rekaman” yang sederhana di bawah pengawasan Partai.vii 
Partai memiliki kekuasaan penuh dalam mengarahkan 
semua sektor kehidupan dalam negara terutama: “Front 
Laos untuk Pembangunan Nasional” (Lao Front for 
National Construction), “Serikat Perempuan Laos” (Lao 
Women Union), “Pemuda Revolusioner Laos” (Lao Youth 
Revolutionary), “Federasi Serikat Buruh Laos” (Federation 
of the Lao Trade Unions).viii Partai mengawasi semua 
tingkat pemerintah dari pusat sampai ke desa terkecil.ix

A. Praktik negara dalam menerapkan 
prinsip-prinsip utama Rule Of Law untuk 
Hak Asasi Manusia

1. Pemerintah dan pejabat-pejabat serta wakil-
wakilnya bertanggung jawab berdasarkan hukum 

LPRP telah berkuasa selama 30 tahun terakhir,x dan 
Konstitusi merupakan sumber kewenangannya. Pasal 3 
dan 5 Konstitusi 2003 menegaskan bahwa Partai adalah 
“inti pemimpin” dan “semua organisasi negara lainnya” 
dilaksanakan melalui sebuah proses “demokrasi terpusat”. 
Dalam istilah praktis, “peran pemimpin” yang diberikan 
kepada LPRP berdasarkan Konstitusi diterjemahkan 
untuk mengizinkannya untuk mengesampingkan 
badan kehakiman dan badan pemerintah lainnya jika 
diperlukan.xi Maka, sementara terdapat pemisahan 
kekuasaan secara formal di dalam Konstitusi Laos 
antara Majelis Nasional (badan legislatif), eksekutif, dan 
yudikatif, semua cabang tersebut secara fungsi adalah 
subordinasi dari LPRP.xii Hasilnya, pemisahan kekuasaan 
dan checks and balances yang terdapat dalam Konstitusi 
terlihat berseberangan dengan ketentuan-ketentuan di 
dalam Konstitusi yang memusatkan kewenangan politik di 
bawah satu atap.xiii

Meskipun tidak ada ketentuan dalam Konstitusi yang 
secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah adalah 
berdasarkan hukum, Pasal 85 menyatakan bahwa 
putusan dari pengadilan rakyat, ketika sudah final, 
harus dihormati oleh LPRP dan badan-badan negara. 
Ketegangan dalam ketentuan-ketentuan Konstitusi di atas 
dapat mendatangkan masalah-masalah praktis dalam 
penerapan tanggung jawab pemerintah berdasarkan 
hukum sampai tingkat dimana pemisahan kekuasaan 
secara fungsi antara eksekutif dan yudikatif menjadi tidak 
jelas.xiv Kebanyakan hakim dan pegawai kementerian 
kehakiman adalah anggota LPRP.xv Kantor Kejaksaan 
Agung juga adalah kepanjangan tangan dari LPRP.xvi

Pasal 64 Konstitusi 2003 memberikan kekebalan kepada 
anggota Majelis Nasional (National Assembly, “NA”), 
yang membuatnya tidak dapat dituntut atau ditahan 
tanpa persetujuan dari Majelis Nasional, atau Komite 
Tetap Majelis Nasional (National Assembly Standing 
Committee, “NASC”) selama masa reses Majelis 
Nasional. Kekebalan ini berlaku dalam kasus-kasus yang 
melibatkan pelanggaran yang nyata atau mendesak, 
sebagaimana Pasal 64 menyatakan bahwa dalam kasus-
kasus tersebut, badan yang sudah menahan anggota 
Majelis Nasional harus secepatnya melapor kepada 
Majelis Nasional atau kepada NASC selama masa reses 
Majelis Nasional untuk pertimbangan dan keputusan 
tentang tindakan lebih lanjut mengenai anggota terkait, 
dan penyelidikan tidak boleh dilakukan dalam hal tersebut 
demi mencegah anggota tertuntut untuk menghadiri 
sidang-sidang Majelis Nasional. Dengan demikian, 
Majelis Nasional mempertahankan kewenangannya 
untuk menentukan kapan anggotanya diminta untuk 
tunduk pada hukum ketimbang menugaskan tugas ini 
kepada salah satu cabang pemerintahan, mengikuti 
prinsip pemisahan kekuasaan. 

Sementara beberapa LSM telah mengatakan bahwa 
pengaturan ini dalam praktiknya merusak kepercayaan 
publik atas pertanggungjawaban menurut hukum, namun 
juga telah dikatakan bahwa upaya-upaya pemerintah 
dalam reformasi hukum, khususnya di bidang urusan-
urusan ekonomi dan kepemilikan lahan, telah membantu 
meningkatkan kepercayaan pada badan yudisial.xvii 
Peningkatan pada proses legislatif saat ini sedang 
didukung oleh program bersama antara Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Majelis Nasional. 
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Sebagaimana UN Country Team di Laos katakan, 
“program ini bertujuan untuk memperkuat keefektifan 
dan efisiensi Majelis Nasional untuk lebih memperkuat 
kapasitas legislasi, pengawasan, dan perwakilan 
melalui inisiatif-inisiatif yang melibatkan anggota-anggota 
parlemen, komite-komite parlemen, staf pendukung 
komite, dan kantor Majelis Nasional”.xviii

Dapatkah hukum dasar diamendemen atau 
ditangguhkan hanya berdasarkan tata aturan yang 
termuat dalam hukum dasar tersebut? 

Konstitusi 2003 memberikan wewenang kepada Majelis 
Nasional untuk mengesahkan dan mengamendemen 
undang-undang yang berlaku, termasuk Konstitusi itu 
sendiri.xix Pasal 97 Konstitusi 2003 menetapkan bahwa 
hanya Majelis Nasional yang memiliki hak untuk 
mengamendemen Konstitusi, dan setiap amendemen 
pada Konstitusi membutuhkan suara afirmatif dari 
minimal dua pertiga dari jumlah total anggota Majelis 
Nasional. Efek praktis dari ketentuan ini harus dilihat 
dalam kaitannya dengan ketentuan Konstitusi yang 
mengatur mengenai negara dengan sistem partai 
tunggal. Sebagai tambahan atas kekuasaan yang luas 
dalam legislatif untuk mengamendemen Konstitusi, tidak 
ada mahkamah konstitusi atau lembaga serupa untuk 
melakukan tinjauan atas konstitusionalitas dari undang-
undang atau keputusan yang dibuat oleh Pemerintah.xx 
Komite Tetap Majelis Nasional memutuskan apakah 
suatu undang-undang konstitusional atau tidak atau sah 
tidaknya suatu interpretasi atas undang-undang.xxi Hal ini 
kembali mengindikasikan ketegangan antara ketentuan-
ketentuan Konstitusi untuk pemisahan kekuasaan dan 
pengaturan struktural yang cenderung menuju ke sebuah 
aparat negara kesatuan.

Apakah pejabat dan wakil Pemerintah, termasuk 
polisi dan petugas pengadilan, bertanggung jawab 
berdasarkan hukum atas perilaku menyimpang, 
termasuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan 
pribadi, tindakan-tindakan yang melampaui 
kewenangan mereka, dan pelanggaran-pelanggaran 
terhadap hak-hak fundamental? 

Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat 
dihukum di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(Penal Code, “KUHP”), dan denda yang besar dikenakan 

atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggar 
dapat dihukum dan dipenjara selama tiga sampai lima 
tahun dan didenda sebesar 2 juta kip sampai 7 juta 
kip (240 dollar AS sampai 840 dollar AS).xxii KUHP 
menetapkan hukuman bagi pegawai negeri sipil yang 
menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan mereka, 
tetapi tidak mencakup anggota Partai lainnya.

2. Undang-undang dan prosedur penangkapan, 
penahanan dan penghukuman tersedia secara 
terbuka, sah dan tidak sewenang-wenang; dan 
melindungi hak-hak dasar atas integritas fisik, 
kebebasan dan keamanan pribadi, dan kepatutan 
prosedural di dalam hukum

Beragam ketentuan, bukan hanya satu dokumen 
komprehensif, terkait dengan hak-hak orang untuk aman 
dari penangkapan, penahanan, dan penghukuman 
sewenang-wenang. Di dalam amendemen-amendemen 
tahun 2003 pada Konstitusi, Pasal 29 dimasukkan, dan 
ini telah dipandang sebagai sebuah perkembangan 
positif, mengingat ketentuan tersebut menetapkan jaminan-
jaminan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan 
mewakili evolusi yang sedang berlangsung menuju rule 
of law.xxiii

Pasal 29 menyatakan bahwa “[h]ak warga negara Laos 
di dalam tubuh dan rumah mereka tidak dapat diganggu 
gugat. Warga negara Laos tidak dapat ditangkap atau 
digeledah tanpa perintah atau persetujuan dari badan-
badan yang berwenang, kecuali dalam kasus-kasus 
sebagaimana diatur dalam undang-undang.”

Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Criminal Procedure Law, “KUHAP”) menerapkan 
jaminan-jaminan Konstitusional dari Pasal 29 Konstitusi. 
Ketentuan tersebut melarang penangkapan, penahanan, 
atau penggeledahan bangunan tanpa perintah dari 
Jaksa Penuntut Umum (Public Prosecutor, “JPU”) atau dari 
pengadilan rakyat, kecuali dalam kasus tertangkap 
tangan atau dalam hal darurat. Ketentuan tersebut juga 
lebih jauh menyatakan bahwa ketika penangkapan 
atau penahanan telah dilakukan dengan cara yang 
bertentangan dengan hukum, atau menyebabkan 
perampasan kebebasan melebihi jangka waktu yang 
ditetapkan oleh hukum atau putusan pengadilan, JPU harus 
mengeluarkan perintah untuk melepaskan orang tersebut 
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secepatnya. Lebih lanjut, siapapun yang menangkap, 
menahan, atau melakukan penggeledahan bangunan 
atau orang yang bertentangan dengan hukum harus 
dituntut dalam proses peradilan pidana dan bertanggung 
jawab secara pidana.xxiv Akan tetapi, jaminan prosedural 
untuk melakukan penangkapan dalam praktiknya dapat 
dikesampingkan untuk kasus-kasus “darurat”.xxv

Namun demikian, undang-undang secara jelas 
memberikan kadaluarsa untuk penahanan, baik 
penahanan tanpa tuduhan, dan penahanan setelah 
tuntutan resmi diberikan. Pasal 61 KUHAP menyatakan 
bahwa seorang tersangka dapat ditahan sampai 
maksimal empatpuluh delapan jam untuk memberi 
kesempatan penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut 
dilakukan. Undang-undang tersebut memberikan upaya 
perlindungan dengan mensyaratkan petugas penyelidik 
untuk memberitahu Kantor Kejaksaan Agung mengenai 
penangkapan dan penahanan tersebut dalam waktu 
duapuluh empat jam dari saat penahanan. Ketika tidak 
ada informasi yang dapat dipercaya untuk mengeluarkan 
perintah untuk membuka penyelidikan, tersangka akan 
dilepaskan.

Bila informasi yang dapat dipercaya ditemukan dan 
dipandang perlu untuk kembali menahan tersangka, 
kepala badan penyelidik dapat mengeluarkan perintah 
untuk membuka penyelidikan dan meminta perintah 
penahanan kembali kepada JPU. Setelah menerima 
permohonan tersebut, Kantor Kejaksaan Agung 
mempunyai waktu maksimal duapuluh empat jam untuk 
memutuskan apakah akan menuntut dan menahan 
kembali si tahanan atau melepaskannya.

Bila orang yang dituntut akan ditahan kembali, upaya-
upaya perlindungan dalam Pasal 65 KUHAP akan 
berlaku. “Penahanan kembali” diartikan di dalam pasal 
tersebut sebagai sebuah penahanan “sementara” untuk 
tujuan penyelidikan sebelum persidangan. Jangka 
waktu maksimum untuk penahanan kembali adalah satu 
tahun untuk pelanggaran “besar” dan tiga bulan untuk 
pelanggaran “kecil”.xxvi Kekhawatiran tetap berada pada 
hal-hal yang menyangkut masa penahanan menunggu 
persidangan.xxvii Sementara banyak laporan bahwa 
batas maksimum masa penahanan tidak dipatuhi dalam 
praktik, kajian empiris lebih jauh diperlukan sebelum 
kesimpulan dapat ditarik. Laporan menyebutkan bahwa 

Kantor Kejaksaan Agung telah melakukan upaya-upaya 
untuk memastikan bahwa semua tahanan dibawa ke 
persidangan dalam jangka waktu satu tahun.xxviii

Sebagai tanggapan atas laporan-laporan penganiayaan 
terhadap orang-orang dalam tahanan, mengenai 
perlakuan dan kondisi-kondisi penahanan pra-
persidangan, Pemerintah Laos telah mengatakan bahwa 
tindak penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang 
dianggap sebagai tindak pidana dan bahwa KUHAP 
tidak memperbolehkan perlakuan tidak manusiawi 
terhadap tahanan dalam keadaan apapun.xxix Pemerintah 
telah mengatakan lebih jauh bahwa langkah-langkah 
telah diambil untuk meningkatkan kondisi-kondisi penjara, 
dan bahwa pelatihan telah diberikan untuk petugas-
petugas penjara dan personil-personil terkait mengenai 
standar-standar minimum PBB untuk perlakuan terhadap 
tahanan.xxx

Hak-hak fundamental yang termuat dalam Konstitusi 
tidak termasuk hak-hak prosedural pidana. Pasal 8 
KUHAP menetapkan prinsip praduga tak bersalah, dan 
didukung oleh Pasal 7 yang menyatakan bahwa seorang 
tersangka tidak boleh dipaksa untuk memberikan bukti 
untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Beberapa 
komentator telah mengatakan bahwa perlindungan ini 
seringkali tidak diberikan dalam praktik persidangan yang 
nyata. Kajian empiris melalui pengawasan persidangan 
dan pemeliharaan basis data kasus akan diperlukan untuk 
memberikan data-data yang akurat untuk generalisasi 
kondisi persidangan.xxxi

Terkait dengan penasihat hukum bagi tersangka yang 
tidak dapat membayar penasihat hukum, Asosiasi 
Pengacara Laos (Lao Bar Association) telah membuat 
program bantuan hukum di Vientiane, Champasak, 
dan Oudomsay.xxxii,xxxiii Namun, telah dilaporkan bahwa 
kebanyakan terdakwa tidak memilih untuk mendapatkan 
pengacara atau perwakilan hukum yang terlatih.xxxiv 
Sekali lagi, di tengah ketiadaan statistik Pemerintah, 
kajian empiris dibutuhkan untuk menentukan persentase 
persidangan dalam hal ini.

Pasal 51 dan 59 KUHAP, yang secara berurutan 
menetapkan kewenangan penggeledahan dan 
langkah-langkah paksaan lainnya, dibingkai 
dalam pengertian-pengertian yang luas, sehingga 
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memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran tentang potensi 
penyalahgunaan kedua ketentuan ini.xxxv

3. Proses di mana undang-undang disahkan dan 
diberlakukan dapat diakses, adil, efisien dan 
berlaku sama

Apakah proses legislatif diselenggarakan dengan 
pemberitahuan yang tepat waktu dan apakah terbuka 
untuk umum?

Majelis Nasional mengadakan sidang umumnya dua 
kali dalam setahun dalam sebuah sesi terbuka.xxxvi Para 
peserta termasuk anggota-anggota Majelis Nasional; 
anggota-anggota pemerintahan; Ketua Mahkamah 
Agung Rakyat; Jaksa Agung; perwakilan badan-badan 
negara dan Partai; Front Laos untuk Pembangunan 
Nasional; organisasi-organisasi massa dan sosial; dan 
perwakilan-perwakilan dari berbagai strata sosial. Para 
peserta yang bukan anggota Majelis Nasional dapat 
diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat dan 
komentar kepada sidang, tetapi tidak memiliki hak untuk 
memberikan suara (voting).

Apakah rancangan undang-undang dan transkrip 
atau notulen sidang legislatif yang resmi tersedia untuk 
umum secara tepat waktu?

Meskipun Undang-Undang tentang Majelis Nasional 
mengatur mengenai konsultasi, telah ada beberapa 
laporan mengatakan bahwa hal ini tidak muncul di 
dalam praktik; bahwa rancangan undang-undang dan 
notulen proses persidangan legislatif tidak dipublikasikan 
dan hanya Kementerian Kehakiman yang secara rutin 
mempublikasikan keputusan-keputusannya dan beberapa 
kementerian lainnya yang mereka anggap perlu untuk 
dipublikasikan.xxxvii Kajian empiris harus dilakukan untuk 
menentukan apakah konsultasi publik dilaksanakan 
secara rutin, atau apakah kegiatan tersebut muncul hanya 
untuk pembahasan rancangan undang-undang tertentu 
saja.

Apakah syarat-syarat legal standing di hadapan 
pengadilan ditetapkan dengan jelas, tidak 
diskriminatif dan tidak terlalu membatasi?

KUHAP mengatur prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, 
dan langkah-langkah mengenai acara pidana yang 
bertujuan untuk menangani kasus-kasus pidana secara 
benar dan dengan keadilan, untuk menghapus dan 
mencegah pelanggaran, untuk melindungi hak-hak dan 
kepentingan-kepentingan yang sah dari warga negara, 
untuk memastikan keamanan sosial dan ketertiban umum, 
dan untuk menciptakan syarat-syarat bagi masyarakat 
multi-etnis untuk berpartisipasi di dalam perlindungan dan 
pembangunan bangsa.xxxviii

Apakah pemeriksaan dan putusan pengadilan segera 
tersedia bagi pihak-pihak terkait?

Hukum Laos menetapkan bahwa semua persidangan 
di dalam ruang sidang harus dilakukan secara terbuka, 
kecuali untuk kasus-kasus yang terkait dengan rahasia 
negara atau masyarakat, pelaku pelanggaran berusia 
antara lima belas sampai delapan belas tahun, atau 
beberapa pelanggaran yang terkait dengan hubungan 
perkawinan atau kebiasaan dan tradisi yang harus 
dilakukan secara tertutup. Dalam semua kasus, putusan 
pengadilan harus dibacakan secara terbuka.xxxix

Apakah semua orang sama di hadapan hukum dan 
berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa 
diskriminasi apapun?

Laos PDR sedang berusaha mencapai sebuah kebijakan 
untuk membangun sebuah Negara Hukum dan 
memastikan persidangan yang adil. Badan-badan 
terkait telah mengambil langkah-langkah yang tepat 
untuk memastikan hak atas persamaan warga negara di 
depan hukum dan pengadilan sesuai dengan Konstitusi 
dan undang-undang. Hak atas persidangan yang adil  
dijamin dalam sistem hukum sesuai dengan undang-
undang yang relevan, terutama KUHAP dan Undang-
Undang tentang Acara Perdata (Law on Civil Procedure, 
“KUHPer”). Asosiasi Pengacara Laos sedang diperkuat 
untuk memberikan bantuan hukum untuk memastikan 
persidangan yang adil.xl Namun, beberapa kelompok 
etnis minoritas telah mempertanyakan apakah persamaan 
di depan hukum diterapkan secara konsisten.xli

Apakah undang-undang diberlakukan secara efektif, 
adil dan setara? Apakah orang yang mencari akses 
terhadap keadilan diberikan bantuan yang memadai?
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Tersangka dalam kasus pidana dan para pihak dalam 
kasus perdata mempunyai hak untuk membawa kasus 
mereka sendiri atau diwakili oleh penasihat hukum atau 
pengacara untuk melindungi hak-hak dan keuntungan-
keuntungan mereka dalam proses persidangan.xlii Secara 
teori, adalah tugas pemerintah untuk menyediakan 
penasihat hukum kepada tersangka. Namun, 
sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, ada banyak 
laporan bahwa kebanyakan terdakwa memilih untuk tidak 
didampingi pengacara atau perwakilan hukum yang 
terlatih.xliii Alasannya masih tidak jelas, dan diperlukan 
kajian empiris untuk menentukan penyebab dan persentase 
jumlah kasus mengenai hal ini. Sebagaimana disebutkan 
sebelumnya, terdapat perkembangan-perkembangan 
dalam kerangka bantuan hukum.

Seorang tersangka dapat membela dirinya sendiri atau 
didampingi pengacara untuk memberikan bantuan hukum 
baginya.xliv Pasal 28 melanjutkan dengan mengatur 
antara lain bahwa tersangka memiliki hak untuk diberitahu 
mengenai tuduhan yang diarahkan terhadap dirinya, dan 
untuk melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan 
kasusnya.

Undang-Undang tentang Pengadilan Rakyat (Law on 
the People’s Court) mengatur mengenai kasus-kasus lain 
dimana penasihat hukum harus disediakan. Pengacara  
harus mendampingi tersangka atau terdakwa jika 
mereka adalah seorang anak yang berusia di bawah 
18 tahun, orang tuna wicara atau tuna rungu, orang 
yang tidak waras atau menderita sakit jiwa, seseorang 
yang tidak mengerti bahasa Laos, atau seseorang yang 
akan menerima hukuman mati. Apabila tersangka atau 
terdakwa tersebut tidak memiliki pendamping, Pengadilan 
Rakyat diharuskan oleh hukum untuk menunjuk seorang 
pengacara.xlv Penangkapan harus, dalam setiap kasus, 
diberitahukan kepada keluarga orang yang ditangkap, 
[dan kepada] kantornya, organisasinya, atau perusahaan 
dimana orang tersebut terikat dalam waktu duapuluh 
empat jam, dan [mereka juga harus diberitahu] mengenai 
tempat penahanan apabila hal tersebut tidak akan 
menghalangi proses kasus yang sedang berlangsung.xlvi

Sebagaimana Country Team PBB telah mengamati 
bahwa, “sistem hukum Laos merupakan praktik banding 
atas putusan-putusan pengadilan ke Majelis Nasional, 
JPU dan bahkan pejabat-pejabat lokal, lama berselang 

setelah jangka waktu banding berakhir. Secara 
keseluruhan, angka pelaksanaan putusan pengadilan 
masih sangat rendah, walaupun telah diundangkannya 
Undang-Undang tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
(Law on Judgment Enforcement).xlvii

Apakah undang-undang menetapkan reparasi yang 
memadai, efektif dan cepat bagi para korban 
kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia atas 
kerugian yang mereka derita? Apakah para korban 
ini memiliki akses terhadap informasi yang relevan 
mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi?

Ketika polisi memperoleh informasi dari korban 
kejahatan, dan terutama korban-korban perdagangan 
orang, mereka diharuskan oleh hukum untuk bekerja sama 
dengan otoritas terkait untuk membantu para korban dan 
menempatkan para korban di tempat-tempat yang aman 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28, paragraf 3, 4 
dan Pasal 21-26 Undang-Undang tentang Pembangunan 
dan Perlindungan Perempuan (Law on the Development 
and Protection of Women) dan KUHAP.xlviii

Ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang 
berlaku bagi korban-korban yang mengadukan 
penyalahgunaan kekuasaan oleh agen-agen negara. 
Mereka memiliki “hak untuk membawa petisi atau gugatan 
mengenai pelaksanaan tugas-tugas organisasi-organisasi 
penyelidik, Kantor Kejaksaan Agung, pengadilan-
pengadilan rakyat, atau siapapun dalam organisasi-
organisasi tersebut yang telah melanggar hukum”.xlix Pasal 
18 KUHAP kemudian menetapkan bahwa para pelaku 
harus “memulihkan kehormatan, dan harus memberikan 
kompensasi atas keuntungan yang hilang kepada pihak 
yang dirugikan. Pegawai negeri sipil atau individu 
yang melanggar hukum harus tunduk pada langkah-
langkah disipliner atau proses hukum tergantung beratnya 
pelanggaran”.

Di bawah Undang-Undang tentang Pembangunan dan 
Perlindungan Perempuan,l perempuan yang mendapat 
kekerasan berhak untuk meminta bantuan kepada 
orang-orang di sekitarnya, berhak atas perlindungan 
dan perawatan demi keselamatan pribadi, berhak atas 
penampungan dan reparasi.li Walaupun Pasal 25(6) 
Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa korban-
korban perdagangan orang boleh jadi tidak dapat 
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dituntut atas pelanggaran “prostitusi” atau “migrasi 
ilegal”, tidak ada mekanisme-mekanisme yang tersedia 
untuk secara utuh menerapkan perlindungan-perlindungan 
menurut undang-undang tersebut. Hal ini sebagian muncul 
karena ketiadaan kapasitas dalam membedakan kasus-
kasus perdagangan orang dan migrasi sehingga korban-
korban perdagangan orang tidak mendapat informasi 
mengenai hak-hak mereka atau sumber-sumber daya 
yang tersedia bagi mereka, dan sebaliknya berakhir di 
tahanan.lii

Apakah undang-undang menetapkan, dan 
apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi 
ketidaknyamanan para saksi dan korban (dan wakil-
wakil mereka), melindungi mereka dari campur 
tangan yang tidak sah terhadap privasi mereka 
dengan sepatutnya dan menjamin keselamatan 
mereka dari intimidasi dan tindakan pembalasan 
dan juga keselamatan keluarga mereka dan para 
saksi sebelum, pada saat dan setelah proses yudisial, 
administratif, atau proses-proses lain yang berdampak 
pada kepentingan mereka?   

Berdasarkan Pasal 32 KUHAP, seorang saksi memiliki 
hak untuk “[m]endapat perlindungan menurut undang-
undang dan peraturan-peraturan dari ancaman terhadap 
nyawa, keselamatan, atau properti karena memberikan 
kesaksian”.liii Namun, tidak ada mekanisme perlindungan 
korban dan saksi yang terlembagakan. Pasal 44 Undang-
Undang tentang Perlindungan terhadap Hak-hak dan 
Kepentingan-kepentingan Anak (Law on the Protection 
of the Rights and Interests of Children, “PRIC”) secara 
khusus menetapkan bahwa anak-anak yang adalah 
korban dan saksi memiliki hak antara lain untuk mendapat 
perlindungan atas privasi mereka; untuk “dilindungi 
dari pemaksaan, ancaman, dan semua jenis bahaya, 
termasuk perlindungan bagi anggota keluarga mereka”; 
dan untuk mendapat penghormatan atas martabat dan 
harga diri mereka. Mengenai kerentanan khusus anak-
anak, Pasal 45 PRIC menetapkan bahwa wawancara 
dengan anak-anak yang adalah korban dan/atau saksi 
harus dilakukan oleh “penyelidik dan JPU yang terlatih 
secara khusus dengan bekerja sama dengan pekerja 
sosial” untuk memastikan bahwa “metode yang sensitif 
dan ramah” digunakan untuk anak-anak.

4. Keadilan diputus oleh pengadilan dan lembaga-
lembaga keadilan yang kompeten, tidak berpihak 
dan independen

Apakah JPU, hakim dan petugas-petugas pengadilan 
diangkat, diangkat kembali, dipromosikan, 
ditugaskan, didisiplinkan dan diberhentikan 
dengan cara yang mendorong independensi dan 
akuntabilitas? 

Ketua Mahkamah Agung Rakyat diangkat atau 
diberhentikan oleh Majelis Nasional berdasarkan 
rekomendasi dari Presiden.liv Wakil Ketua Mahkamah 
Agung Rakyat diangkat atau diberhentikan oleh Presiden 
berdasarkan rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung 
Rakyat.lv Namun demikian, Hakim-hakim hanya dapat 
ditangkap atau diselidiki dengan persetujuan dari Komite 
Tetap Majelis Nasional.lvi

Untuk memerangi korupsi, Majelis Umum PBB 
mengesahkan Konvensi PBB menentang Korupsi (United 
Nations Convention against Corruption, “UNCAC”) pada 
tahun 2003. UNCAC mewajibkan Negara Pihak untuk 
melaksanakan upaya-upaya anti-korupsi yang luas yang 
berpusat pada kerangka hukum dan lembaga-lembaga 
serta praktik-praktik pokok anti-korupsi. Laos PDR termasuk 
di antara negara-negara yang pertama menandatangani 
Konvensi tersebut; kemudian meratifikasi UNCAC pada 
tahun 2009.lvii

Sejumlah amendemen Konstitusi yang disahkan pada 
tahun 2003 mengubah dan menguatkan peradilan. 
Lapisan baru pengadilan, Pengadilan Banding, didirikan. 
Hakim-hakim sekarang diangkat, dipindahkan dan 
diberhentikan oleh Komite Tetap Majelis Nasional 
berdasarkan rekomendasi Ketua Mahkamah Agung 
(sebelumnya merupakan tanggung jawab Pemerintah). 
Demikian juga administrasi peradilan lokal (sebelumnya 
merupakan tanggung jawab Menteri Kehakiman) 
sekarang terletak pada Mahkamah Agung. Mahkamah 
Agung dan Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab 
kepada Majelis Nasional.lviii

Saat ini, terdapat 386 orang hakim di Laos PDR, 14 
di antaranya adalah Hakim Mahkamah Agung, 34 
orang hakim Pengadilan Regional, 134 orang hakim 
Pengadilan-pengadilan Propinsi dan Kotamadya dan 138 
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orang hakim Pengadilan Subordinasi.lix Tidak terdapat 
data yang diketahui mengenai jumlah hakim pada 
pengadilan-pengadilan banding. Unit-unit mediasi desa 
telah diperkuat dengan dibentuknya dan dikeluarkannya 
peraturan-peraturan mengenai organisasi dan kegiatan 
mereka. Unit-unit ini (saat ini beroperasi di sekitar 90 
persen dari semua desa di Laos) menyediakan pilihan 
penyelesaian sengketa di tingkat desa. Hal ini penting, 
karena di banyak instansi, unit-unit tersebut merupakan 
jalan keluar pertama dan satu-satunya untuk penyelesaian 
sengketa bagi populasi umum.lx

Seseorang yang menjadi hakim di pengadilan rakyat di 
Laos PDR harus: warga negara Laos yang berusia minimal 
25 tahun, telah memperoleh gelar sarjana hukum atau 
keahlian profesi hukum, memiliki komitmen politik yang 
kuat, memiliki tingkah laku yang baik, patriotis, menjaga 
kepentingan nasional, memiliki etika yang baik dan 
kondisi kesehatan yang baik.lxi Pasal 55 Undang-Undang 
tentang Pengadilan Rakyat tidak memberikan kriteria 
khusus untuk menjadi hakim di setiap tingkat pengadilan. 
Setelah semua tingkat pengadilan mulai bekerja di bawah 
pengawasan Mahkamah Agung Rakyat pada tahun 
2003, Mahkamah Agung Rakyat telah memainkan peran 
penting dalam mempertimbangkan kualifikasi dan kriteria 
orang tertentu yang dicalonkan sebagai hakim. Setelah 
mempertimbangkan kemampuan dan kondisi calon-calon 
tersebut, ketua pengadilan mengirimkan daftar calon 
ke Mahkamah Agung Rakyat untuk dipertimbangkan. 
Kemudian, apabila calon-calon tersebut memenuhi 
kriteria untuk menjadi hakim, Mahkamah Agung Rakyat 
akan mengusulkan daftar calon tersebut kepada Komite 
Tetap Majelis Nasional untuk mempertimbangkan dan 
mengangkat mereka sebagai hakim.lxii

Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis 
Nasional berdasarkan usulan dari Presiden.lxiii Setiap 
Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden, berdasarkan usulan dari Jaksa Agung.lxiv

Apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mendapatkan pelatihan, sumber daya dan 
kompensasi yang memadai yang sepadan dengan 
tanggung jawab kelembagaan mereka? Berapa 
persentase anggaran negara yang dialokasikan untuk 
kehakiman dan lembaga-lembaga keadilan utama 
lainnya, seperti pengadilan?

Anggaran Mahkamah Agung Rakyat dan pengadilan-
pengadilan banding disusun oleh Mahkamah 
Agung Rakyat dan diusulkan ke Pemerintah, yang 
kemudian menyerahkannya ke Majelis Nasional untuk 
dipertimbangkan. Anggaran pengadilan propinsi, kota, 
distrik atau kotamadya disusun oleh masing-masing 
pengadilan propinsi, kota, distrik atau kotamadya dan 
diusulkan ke pemerintah-pemerintah lokal mereka masing-
masing untuk dipertimbangkan. Anggaran pengadilan 
tinggi militer dan pengadilan militer regional disusun 
oleh pengadilan-pengadilan tersebut dan diusulkan ke 
Kementerian Pertahanan Nasional, yang kemudian 
menyerahkannya ke Pemerintah setelah berkoordinasi 
dengan Mahkamah Agung.lxv Gaji para hakim sama 
dengan pejabat pemerintah lainnya, yang ditentukan 
berdasarkan kualifikasi mereka. Gaji para hakim berkisar 
antara 70-120 dollar AS setiap bulan, di bawah rata-rata 
pendapatan per kapita negara Laos PDR.lxvi

Informasi resmi mengenai anggaran, frekuensi dan 
cakupan pelatihan yudisial tidak tersedia.

Apakah proses peradilan dilakukan secara imparsial 
dan bebas dari pengaruh yang tidak patut oleh 
pejabat-pejabat publik atau perusahaan swasta?

Undang-undang tentang Pengadilan Rakyat menyebutkan 
prinsip independensi peradilan, menetapkan bahwa 
dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu kasus, 
hakim-hakim harus independen dan hanya mematuhi 
hukum saja.lxvii Sebagaimana dicatat di atas, namun, 
Konstitusi membentuk struktur pemerintahan dimana 
pemisahan kekuasaan ada bersamaan dengan peraturan-
peraturan yang mengaburkan dan mengesampingkan 
pemisahan tersebut. Pemisahan kekuasaan yang 
lemah antara Partai dan badan-badan pemerintahan 
menciptakan dasar hukum bagi potensi pelanggaran 
terhadap independensi peradilan.

Laos PDR memiliki banyak undang-undang yang melarang 
tindakan suap, seperti Undang-Undang tentang Anti 
Korupsi (Law on Anti Corruption) yang diundangkan pada 
tahun 2005. Namun, undang-undang tersebut tidak 
selalu diterapkan secara efektif. Sebuah laporan dari 
Komite Anti Korupsi Laos PDR, sebuah badan konsultatif, 
menemukan bahwa pada tahun 2006-2008, bendahara 
negara kehilangan 120.769 milyar kip (mata uang Laos 
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atau 19,1 juta dollar AS) akibat meluasnya korupsi.lxviii 
Bagian dari jumlah tersebut yang melibatkan korupsi di 
dalam peradilan tidak disebutkan.

Apakah pengacara atau penasihat hukum yang 
disediakan oleh pengadilan bagi terdakwa, saksi 
dan korban, kompeten, terlatih, dan dalam jumlah 
yang cukup?

Terdapat sekitar 125 orang pengacara di Laos PDR, 
27 di antaranya adalah pengacara dalam pelatihan.lxix 
Mengingat pendapatan rata-rata pengacara per bulan 
adalah 50-100 dollar AS, kebanyakan pengacara 
Laos harus bergantung pada kontribusi LSM-LSM untuk 
menambah penghasilan mereka.lxx Setelah lulus dengan 
gelar sarjana hukum, pengacara menjalani pelatihan 
selama 3-6 bulan. Sebagian besar pengacara Laos 
tergolong muda dan tidak berpengalaman.lxxi Dengan 
demikian, keahlian mengenai hukum, konsep hukum 
dan proses peradilan sangat terbatas dan keahlian 
legal drafting mereka masih lemah.lxxii Inisiatif baru 
untuk memperkuat Asosiasi Pengacara Laos (Lao Bar 
Association) dan dengan demikian profesi hukum mulai 
berlaku pada tahun 2004.lxxiii

Mengingat perkembangan sistem peradilan di Laos, 
banyak aktor peradilan memiliki latar belakang hukum 
yang terbatas.lxxiv Pendidikan hukum yang berkelanjutan 
disediakan oleh beragam institusi hukum dan kehakiman 
seperti Kementerian Kehakiman, Kantor Kejaksaan 
Agung, dan Mahkamah Agung.

Pada tahun 2009, Pemerintah menyelesaikan rencana 
pertama negara dalam sektor hukum ‘Rencana Besar 
tentang Pembangunan Rule of Law di Laos PDR menuju 
tahun 2020 (Master Plan on Development of the Rule 
of Law in the Lao PDR toward the year 2020, “LSMP”). 
Kementerian Kehakiman menyediakan pelatihan hukum 
melalui Badan Pelatihan Hukum dan Kehakiman (Legal and 
Judicial Training Institute, “LJTI”). Namun dalam praktiknya, 
LJTI hanya menjalankan pelatihan yang relatif sedikit 
per tahun (rata-rata 2-3 pelatihan per tahun). Telah ada 
diskusi-diskusi di dalam Pemerintah untuk menggunakan 
LJTI sebagai focal point untuk pelatihan yang terkoordinasi 
antara beragam institusi pelatihan hukum dan kehakiman. 
Namun, hal ini belum dilaksanakan.lxxv
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Potret Singkat

Nama resmi: Malaysia (Pasal 1(1) Konstitusi Federal)

Ibukota: Kuala Lumpur

Kemerdekaan: 31 Agustus 1957

Latar belakang sejarah: Sejak abad ke-19, Semenanjung Malaya terdiri dari sembilan kesultanan (Perlis, Kedah, Perak, 
Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, Terengganu, dan Kelantan) dan dua Perjanjian 
Selat Inggris (Penang dan Melaka). Terlepas dari Penang dan Melaka yang berada di bawah 
kepemimpinan Inggris langsung, kesembilan negara lain adalah Keresidenan Inggris atau 
dengan Inggris sebagai Penasihat untuk Sultan mereka. Secara teori, negara-negara ini adalah 
negara-negara berdaulat, namun pada kenyataannya, status Keresidenan dan Penasihat Inggris 
memiliki pengaruh yang sangat luas dalam semua masalah pemerintahan kecuali keagamaan 
dan budaya Melayu. Sebuah upaya dilakukan Inggris di tahun 1946 untuk menyatukan negara 
yang berbeda di bawah satu sistem kepemimpinan Inggris, Uni Malaya, sempat ada. Namun 
setelah pembangkangan publik dan negosiasi antara pimpinan politik Malaya dan Inggris., 
kemerdekaan pun diperoleh pada tahun 1957. Di tahun 1963, negara-negara yang dikontrol 
Inggris seperti Singapura, Sabah, dan Sarawak, dibebaskan dari kepemimpinan Inggris dan 
bergabung dengan Malaya untuk membentuk Malaysia. Di tahun 1965, Singapura dikeluarkan 
dari Malaysia.

Luas: 329.847 km persegi.ii

Batas-batas wilayah: Malaysia terdiri dari dua bagian, Semenanjung dan Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. 
Semenanjung berbatasan dengan Thailand di bagian Barat dan terhubung dengan Singapura 
melalui sebuah jembatan dan jalan raya di bagian Selatan. Sabah dan Sarawak keduanya 
berbatasan wilayah dengan Brunei dan Indonesia.

Populasi: 27,5 juta jiwaiii

Demografi: 60 persen warga negara hidup di pusat perkotaan. Sekitar 10 persen bekerja di sektor pertanian; 
sisa dari angkatan kerja lainnya tersebar secara merata antara sektor jasa dan sektor industri.iv

Kelompok-kelompok etnis: Melayu, Cina, India, komunitas penduduk asli.

Bahasa:                       Melayu, Cina (Mandarin dan berbagai dialeknya), Tamil, Malayalam, bahasa suku asli, Inggris 
digunakan secara luas.

Agama: Islam, Budha, Kristen, Tao, Hindu, agama penduduk asli.

Pendidikan dan melek huruf: Sekolah dasar dan menengah disediakan dengan biaya minimum dengan ketentuan wajib 
belajar untuk sekolah tingkat dasar. Ada 20 universitas negeri, 27 politeknik dan 59 Perguruan 
Komunitas dengan biaya subsidi. Ada 465 pendidikan tinggi swasta termasuk universitas, 
perguruan universitas dan perguruan.v Tingkat melek huruf dewasa 92 persen.vi

Kesejahteraan: Malaysia bukan negara dengan sistem welfare state (negara yang mengusahakan kesejahteraan 
bagi rakyatnya)  meskipun layanan kesehatan pemerintah tersedia. Rata-rata harapan hidup 
adalah 74 tahun dan tingkat kemiskinan 15,5 persen.vii

Produk Domestik Bruto (PDB): 191,6 milliar dollar ASviii
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Sistem Pemerintahan: Malaysia menjalankan sebuah sistem Federal dengan sebuah Pemerintah Pusat dan tiga 
belas pemerintah negara bagian. Pemerintah negara bagian masing-masing memiliki Majelis 
Legislatif Negara (State Legislative Assembly) dan Kabinet yang dikepalai oleh seorang Kepala 
Menteri. Kekuasaan pembuatan undang-undang Parlemen Federal dan Majelis Legislatif Negara 
dinyatakan dalam Daftar 9 Konstitusi Federal. Di bawah adalah gambaran tentang Pemerintah 
Federal.

•	Cabang Eksekutif: Eksekutif terdiri dari Perdana Menteri dan kabinetnya yang terdiri dari para 
menteri. Raja memilih Perdana Menteri dari semua anggota parlemen terpilih dan pilihannya 
didasarkan pada seseorang yang akan mendapatkan kepercayaan dari Parlemen. Di masa 
lalu ini berarti pimpinan para partai politik dan mayoritas Anggota Parlemen. Malaysia 
menjalankan Monarki Konstitusional dimana  istana memainkan peran simbolik dalam 
pemerintahan sebagai bagian dari badan eksekutif pemerintahan. Setiap lima tahun seorang 
Yang di-Pertuan Agong (Raja) dipilih oleh Dewan Pimpinan (Council of Rulers) (kesembilan 
Sultan dan Gubernur dari keempat negara bagian lainnya).

•	Cabang Legislatif: Malaysia memiliki sistem pembuatan undang-undang jenis Westminster. 
Parlemen terdiri dari lower house yang berasal dari anggota terpilih (Dewan Rakyat) dan upper 
house yang berasal dari anggota yang ditunjuk (Dewan Negara). Raja memiliki kekuasaan 
final, meskipun hanya simbolik, untuk menyetujui berbagai rancangan undang-undang yang 
telah diproses dan diloloskan oleh kedua tingkatan dewan.

•	Cabang Yudikatif: Kehakiman secara luas dibagi menjadi dua, Pengadilan-pengadilan 
subordinasi dan Pengadilan-pengadilan superior. Pengadilan-pengadilansubordinasi yakni 
(berdasarkan hirarki yang paling bawah) Pengadilan-pengadilan Penghulu (Kepala Desa), 
Pengadilan-pengadilan Anak, Pengadilan-pengadilan Magistrat dan Pengadilan-pengadilan 
Sidang Awal (Sessions Court – setingkat Pengadilan Negeri). Pengadilan-pengadilan superior 
yakni Pengadilan-pengadilan Tinggi, Pengadilan-pengadilan Banding dan Pengadilan-
pengadilan Federal (yang merupakan pengadilan tertinggi dan banding tingkat terakhir). 
Pengadilan Banding dan Pengadilan Federal adalah tambahan terakhir yang ditetapkan oleh 
Undang-undang Amendemen Konstitusi tahun 1994.ix Sebelumnya, di atas Pengadilan Tinggi, 
hanya ada Mahkamah Agung tanpa ada pengadilan banding pada tahap sebelumnya. 
Secara teori, amendemen ini telah menyerahkan kepada pengadilan tertinggi masalah-
masalah yang sangat penting. Pasal 128 dan 130 Konstitusi menyatakan bahwa jurisdiksi 
Pengadilan Federal adalah untuk menentukan banding dari pengadilan di bawahnya 
secara hukum; masalah-masalah Konstitusi, khususnya sengketa jurisdiksi antara negara dan 
kekuasaan Federal; dan sebagai badan penasihat bagi Raja jika diminta.

Hal penting lain yang harus diperhatikan disini adalah terdapat dua Pengadilan Tinggi di 
Malaysia. Berdasarkan Pasal 121 Konstitusi Federal, ada dua Pengadilan Tinggi dengan 
status dan jurisdiksi bersama. Satu adalah Pengadilan Tinggi Malaya dan yang lainnya adalah 
Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak. Pembedaan ini tidak memiliki implikasi hukum karena 
kedua Pengadilan Tinggi ini memiliki status yang sama. Secara sederhana ini berarti bahwa kasus 
dari Sabah dan Serawak harus naik ke pengadilan yang lebih tinggi melalui Pengadilan Tinggi 
mereka. Hal ini disebabkan oleh alasan sejarah dan keinginan negara-negara Kalimantan akan 
tingkat otonomi tertentu.

Saat ini ada dua koalisi politik yang bersaing. Koalisi yang berkuasa dikenal sebagai Barisan 
Nasional (National Front) (BN) dan partai-partai yang menjadi komponen utamanya adalah 
Organisasi Nasional Malay Bersatu (United Malay National Organisation, UMNO), Asosiasi 
Cina Malaysia (Malaysian Chinese Association, MCA), Kongres India Malaysia (Malaysian 
Indian Congress, MIC), Partai Gerakan Rakyat Malaysia (Malaysian People’s Movement Party, 
Gerakan), Partai Bumiputera Tradisional Bersatu (United Traditional Bumiputera Party, PBB), Partai 
Rakyat Sarawak Bersatu (Sarawak United People’s Party, SUPP) dan Organisasi Pasokmomogun 
Kadazandusuin Murut Bersatu (United Pasokmomogun Kadazandusuin Murut Organisation, 
UPKO). Koalisi oposisi dikenal sebagai Pakatan Rakyat (People’s Coalition) (PR) dan terdiri dari 
Partai Keadilan Rakyat (People’s Justice  Party, Keadilan), Partai Aksi Demokrasi (Democratic Action 
Party, DAP) dan Partai Pan Islam Malaysia (Pan Malaysian Islamic Party, PAS).

Isu-isu hak asasi manusia: Berbicara, berkumpul, berorganisasi, agama, kematian di dalam tahanan.
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Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional dan perjanjian-
perjanjian hak asasi manusia 
yang telah diratifikasi:

Anggota PBB sejak 1957, Negara Pihak pada Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, 
Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2007 dan Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979.

Tinjauan

1. Struktur-struktur Rule of Law yang utama

Malaysia memiliki sistem pemerintahan dan hukum yang 
berdasarkan pada Konstitusi Federal, menyediakan sebuah 
struktur formal untuk menegakkan dan mengembangkan 
rule of law (negara hukum, untuk selanjutnya akan disebut 
rule of law). Bagian II Konstitusi menjamin kebebasan-
kebebasan Dasar dan juga menjamin hal-hal berikut:
•	 Kebebasan seseorang
•	 Larangan perbudakan dan kerja paksa
•	 Perlindungan dari pemberlakuan surut hukum pidana 

dan peradilan berulang
•	 Persamaan kedudukan di depan hukum
•	 Larangan pemusnahaan dan kebebasan bergerak
•	 Kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi
•	 Kebebasan beragama
•	 Hak dalam hal pendidikan
•	 Hak atas properti

Secara formal, Konstitusi menetapkan sebuah kerangka 
dasar bagi perlindungan hak-hak sipil dan politik. Selain 
kebebasan-kebebasan sipil, Konstitusi juga memasukan 
beberapa ketentuan yang berhubungan dengan ciri-ciri 
dasar dari rule of law.Malaysia juga memiliki sebuah 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
yang bersama dengan Konstitusi menciptakan sebuah 
struktur hukum dimana hak-hak tersangka/terdakwa 
dapat dilindungi. Sebagai akan diperlihatkan, namun 
demikian, aspek-aspek lain dari skema legislatif Malaysia 
untuk administrasi peradilan nampak menghilangkan 
beberapa jaminan atas rule of law yang tercantum dalam 
Konstitusi dan KUHAP.

Konstitusi juga secara tegas mendefinisikan peran dari 
eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan dengan demikian 
menetapkan pemisahan kekuasan yang diperlukan untuk 
menerapkan independensi peradilan. Badan legislatif 
dipilih setidaknya setiap lima tahun dan pemilihan 

dilakukan untuk memilih baik Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) Federal  (Federal House of Representatives) maupun 
berbagai legislatif negara bagian lainnya. Partai dengan 
jumlah mayoritas di DPR nantinya akan memilih eksekutif. 
Secara umum, pemilihan umum berjalan cukup adil tanpa 
campur tangan yang nyata dalam prosesnya.x

2. Dasar dan evolusi rule of law

Pengakuan paling utama terhadap rule of law bagi 
Malaysia dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip dasar 
yang mendefinisikan bentuk pemerintahan yang baik. Ide 
tentang rule of law membentuk elemen Rukunegara, atau 
Prinsip-prinsip Nasional, yang dibentuk oleh Proklamasi 
Kerajaan (Royal Proclamation) di tahun 1970 sebagai 
serangkaian prinsip untuk mengarahkan pemerintahan 
negara dan memajukan persatuan dengan mengingat 
kerusuhan rasial yang terjadi pada tahun sebelumnya. 
Rukunegara menyatakan:

DENGAN PERTIMBANGAN NEGARA KITA, MALAYSIA 
memelihara ambisi untuk:

Mencapai persatuan yang lebih sempurna diantara 
semua masyarakatnya;

Memelihara jalan hidup yang demokratis;

Menciptakan masyarakat yang adil dimana kemakmuran 
negeri ini dapat dinikmati bersama secara adil dan 
setara;

Menjamin sebuah pendekatan yang liberal menuju tradisi-
tradisi budaya yang kaya dan beragam; dan

Membangun sebuah masyarakat progresif yang akan 
menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
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SEKARANG, OLEH KARENA ITU KAMI, rakyat Malaysia, 
berjanji untuk memusatkan seluruh energi dan upaya kami 
untuk mencapai ambisi ini berdasarkan prinsip-prinsip 
berikut:

PERCAYA KEPADA TUHAN

SETIA KEPADA RAJA DAN NEGERI

SUPREMASI KONSTITUSI

RULE OF LAW

KEHORMATAN DAN MORALITAS

Rule of law dan prinsip pemerintahan yang konstitusional 
dengan demikian membentuk dua dari lima prinsip dasar 
pemerintahan yang baik yang dinyatakan dalam sebuah 
dokumen resmi. Semua dokumen yang dirujuk di atas, 
namun demikian, hampir tidak memberikan arahan yang 
jelas mengenai bagaimana pemahaman tentang konsep 
rule of law seharusnya berlaku di Malaysia. Misalnya, 
sebagian besar Konstitusi hanya sedikit menjelaskan 
secara jelas apa arti rule of law di negeri tersebut. 
Rumusan awalxi  Konstitusi memiliki Pasal 3 yang berjudul 
“The Rule of Law”. Berbunyi demikian:

3(1)  Konstitusi ini harus menjadi hukum utama Federasi, 
dan ketentuan Konstitusi dari Negara Bagian atau 
dari undang-undang manapun yang bertentangan 
dengan ketentuan dari Konsititusi ini harus, sejauh 
itu bertentangan, dibatalkan.

  (2)  Dimana seorang pejabat publik dalam Federasi 
atau dalam negara bagian melakukan tindakan 
eksekutif yang tidak konsisten dengan ketentuan 
dalam Konstitusi atau hukum, tindakan tersebut 
harus dibatalkan.

Ini juga diikuti dengan Rumusan Pasal 4 yang berjudul 
“Penegakan Rule of Law” dan berbunyi:

4(1)  Tanpa prasangka terhadap bentuk upaya hukum 
lain yang disediakan oleh hukum –
a. Dimana seseorang menyatakan bahwa suatu 

ketentuan hukum tertulis tidak berlaku, ia 
dapat meminta Mahkamah Agung putusan 
dan, jika Mahkamah Agung sepakat bahwa 
ketentuan tersebut tidak berlaku, maka 

Mahkamah Agung dapat mengeluarkan 
putusannya, dan dalam hal dimana 
ketentuan dari hukum tertulis tidak dapat 
dipisahkan dari ketentuan-ketentuan lain 
dari hukum tertulis dimaksud, mengeluarkan 
putusan yang menyatakan ketentuan-
ketentuan tersebut tidak berlaku.

a. Dimana seseorang yang terkena dampak dari 
tindakan ataupun keputusan seorang pejabat 
publik menyatakan bahwa ketentuan itu tidak 
berlaku karena 
i. Ketentuan hukum tersebut yang menjadi 

dasar dari tindakan pejabat publik 
tersebut atau menjadi tujuan dari 
tindakan itu tidak berlaku, atau

ii. Tindakan atau keputusan itu sendiri tidak 
berlaku, atau

iii. Dimana pejabat publik menerapkan 
sebuah fungsi yudisial atau quasi-yudisial 
bahwa pejabat publik tersebut bertindak 
tanpa jurisdiksi atau melebihi jurisdiksi 
atau bahwa prosedur yang menjadi 
dasar dari tindakan atau keputusan itu 
dilakukan atau diambil bertentangan 
dengan prinsip-prinsip keadilan, ia 
dapat meminta Mahkamah Agung dan, 
jika Pengadilan yakin bahwa tuduhan 
tersebut benar, Pengadilan dapat 
mengeluarkan perintah yang dianggap 
patut dalam  situasi kasus tersebut.

Pernyataan empatis bahwa negara akan menghormati 
rule of law sebagaimana sebuah penjelasan yang jelas 
tentang bagaimana hal itu akan ditegakkan, tidak diterimaxii 
di dalam naskah final rumusan Konstitusi. Yang kemudian 
diadopsi adalah Pasal 4 yang hanya menjelaskan 
bahwa Konstitusi adalah hukum utama di negara dan 
setiap undang-undang yang dibuat bertentangan dengan 
itu, dibatalkan sejauh ia bertentangan.

Dengan demikian, konsep rule of law sebagaimana 
dinyatakan dalam Rukunegara hadir dalam kekosongan 
landasan filosofis, ketiadaan arahan konstitusional 
tentang bagaimana hal ini harus dipahami atau 
ditegakkan. Ketiadaan substansi konseptual gagal 
menjelaskan bagaimana rule of law, sebagai jaminan 
hak-hak warga negara di dalam administrasi peradilan, 
berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik 
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negara yang  dapat dilihat berpotensi konflik dengan 
hak-hak konstitusional individu. Kekosongan ini telah 
mengarah pada pemahaman rule of law yang cenderung 
menyederhanakan,  mengidentifikasi rule of law dengan 
kepentingan-kepentingan ketimbang membedakan 
dan menyeimbangkan mereka. Sebagaimana Sim KY 
menyatakan:

“Persepsi mayoritas orang Malaysia berkenaan 
dengan Rule of Law barangkali mengidentifikasi 
hukum dengan ketertiban. Secara sederhana, Rule 
of Law adalah pembentukan dan pemeliharaan 
ketertiban umum, keamanan, perdamaian dan 
stabilitas. Alternatif lain adalah konflik anarki dan 
perang.”xiii

Rais Yatim (saat ini adalah menteri di pemerintahan) 
menyatakan:

“Rule of Law dalam Rukunnegara tidak harus senantiasa 
sama dengan rule of law yang dianut oleh Dicey atau 
berbagai kongres International Commission of Jurists. 
Hal ini tidak secara khusus terkait dengan check and 
balance yang diperlukan dalam pandangan populer 
di dalam sistem modern dan demokratis. Rule of Law 
diartikan tidak lebih  dari aturan dan peraturan yang 
dibuat pemerintah harus diikuti”.xiv

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang konsep 
rule of law di Malaysia oleh publik dan Pemerintah 
cenderung mengarah pada “rule by law” yang berbeda 
makna dengan “rule of law”. Hal ini dapat diamati dalam 
pelaksanaan sebenarnya, atau tidak dilaksanakannya, 
prinsip rule of law dalam pemerintahan di negara 
tersebut. Sebagaimana Piagam ASEAN (ASEAN 
Charter) memahami prinsip rule of law dikaitkan dengan 
persyaratan dasar tata pemerintahan yang baik dan 
hak asasi manusia, kerangka konstitusional Malaysia 
gagal untuk membuat hubungan yang jelas semacam 
itu, sehingga membiarkan penafsiran rule of law 
yang menghilangkan muatan subtantif. Memang, jika 
pernyataan Rais Yatim yang dikutip diatas secara akurat 
merefleksikan pandangan yang nyata dari pemerintah 
dan petugas pengadilan Malaysia, maka rule of law 
mungkin dikenal hanya sebagai konsep formal tanpa 
hubungan yang kritis dengan “pentingnya check and 
balance… di bawah sistem modern yang demokratis.” 
Oleh karena itu, seseorang harus melihat pelaksanaan 

dan praktik yang berhubungan dengan isu-isu utama 
rule of law untuk memperoleh gambaran yang lebih baik 
mengenai pemahaman dan situasi nyata rule of law 
sebagai prinsip aktif dalam administrasi peradilan di 
lembaga-lembaga Malaysia.

3. Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia dan 
komisi 

Malaysia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(dikenal dengan nama SUHAKAM dan merupakan salah 
satu dari empat Institusi Nasional Hak Asasi Manusia 
di ASEAN) dan Malaysia adalah Negara Pihak pada 
tiga perjanjian hak asasi manusia internasional. Ketiga 
perjanjian itu adalah: Konvensi tentang Hak-Hak Anak 
Tahun 1989, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang 
Disabilitas Tahun 2007 dan Konvensi tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan Tahun 1979. Malaysia belum menjadi 
Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik atau Konvensi Menentang Penyiksaan, 
keduanya mengatur elemen penting dari rule of law.

Terkait dengan kedua perjanjian yang pertama, 
undang-undang berikut telah disahkan dalam rangka 
membantu negara dalam memenuhi tanggung jawab 
internasionalnya; Undang-Undang Anak Tahun 2001xv 
dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas 
Tahun 2008.xvi Berkenaan dengan CEDAW, sebuah 
amandemen telah dibuat pada Konstitusi Federal di tahun 
2001xvii dengan menambah kata “jender” pada Pasal 
8(2) dan menetapkan kerangka persamaan berdasarkan 
hukum. Pasal 8(2) sekarang berbunyi:

Kecuali secara tegas diizinkan oleh Konstitusi ini, 
tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga 
negara semata-mata atas dasar agama, ras, asal-
usul, tempat lahir atau jender di dalam aturan hukum 
manapun atau jabatan apapun atau pekerjaan di 
bawah otoritas publik atau di dalam administrasi 
perundang-undangan yang berhubungan dengan 
akuisisi, penyimpanan atau pemindahan hak milik 
atau menjalankan atau melakukan perdagangan, 
bisnis, profesi, pekerjaan atau kepegawaian apapun.

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 
SUHAKAM, adalah sebuah langkah penting namun 
memiliki hanya sedikit dampak atas pelaksanaan rule of 
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law mengingat kekuasaannya yang terbatas. Berdasarkan 
bab 4 Undang-Undang Komisi Hak Asasi Manusia 
Malaysia (Human Rights Commission of Malaysia Act, 
HRCMA) Tahun 1999xviii fungsi dan kekuasaan Komisi ini 
adalah:
•	 Memajukan kesadaran dan pendidikan hak asasi 

manusia.
•	 Memberi masukan dan membantu pemerintah dalam 

merumuskan hukum dan prosedur administratif.
•	 Membuat rekomendasi-rekomendasi kepada 

pemerintah tentang pemenuhan perjanjian hak asasi 
manusia internasional.

•	 Menyelidiki pengaduan-pengaduan mengenai 
pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini SUHAKAM memiliki 
kekuasaan untuk:
•	 Menyelenggarakan lokakarya dan seminar.
•	 Memberikan masukan kepada pemerintah dan 

otoritas relevan lainnya.
•	 Melakukan studi untuk menyelidiki pelanggaran hak 

asasi manusia.
•	 Mengunjungi pusat-pusat penahanan dan membuat 

rekomendasi-rekomendasi.
•	 Mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik 

tentang hak asasi manusia.

Sementara SUHAKAM telah melakukan kegiatan-kegiatan 
semacam itu dan membuat rekomendasi-rekomendasi 
kepada Pemerintah, tidak jelas apakah tindakan-tindakan 
yang telah dilakukannya memberikan dampak yang 
berarti terhadap kekhawatiran tentang rule of law dan 
perlindungan bagi warga negara dari tindakan-tindakan 
yang, menurut Komisi, melanggar hak-hak dasar yang 
terkait dengan rule of law. Sebagai contoh, meskipun 
SUHAKAM telah menerbitkan sebuah laporan tahunan 
dan terdapat sejumlah desakan agar laporan ini dibahas 
di parlemen, pada saat penulisan laporan ini, tidak pernah 
ada diskusi tentang itu, belum lagi soal pelaksanaan 
rekomendasi-rekomendasi yang telah mereka buat. Oleh 
karena itu, telah disimpulkan bahwa pemerintah secara 
umum memilih untuk mengabaikan kerja SUHAKAM 
karena berhubungan dengan perlindungan-perlindungan 
rule of law; perlu studi empiris yang lebih dalam agar 
lebih akurat memberikan penilaian atas efektivitas Komisi 
dan sifat hubungannya dengan beberapa institusi utama 
pemerintah yang bertanggung jawab memelihara 
jaminan-jaminan hak Konstitusi dan rule of law.
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Administrasi Peradilan

Indikator Profil

Jumlah hakim Pengadilan Federal: 7
Pengadilan Banding: 22
Pengadilan Tinggi: 37
Pengadilan Sidang Awal: 143
Pengadilan Magistrat: 196

Jumlah advokat 13.000

Jumlah penerimaan advokat per tahun? Harga/biaya Biaya: sekitar 300 dollar AS

Standar jangka waktu pelatihan/kualifikasi 5

Ketersediaan pelatihan pasca-kualifikasi Tidak diwajibkan hingga tahun 2012

Rata-rata lamanya waktu dari penangkapan ke persidangan 
(pidana)

Tidak tersedia

Rata-rata lamanya persidangan (dari pembukaan ke putusan) Tidak tersedia

Aksesibilitas publik terhadap putusan-putusan individu Dapat diakses

Struktur banding Pengadilan Federal
Pengadilan Banding
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Sidang Awal
Pengadilan Magistrat

Kasus-kasus yang diterima oleh komisi nasional hak asasi 
manusia atau komisi-komisi independen lainnya (jika ada)

2000: 150
2001: 300
2002: 200
2003: 250
2004: 600
2005: 1.350
2006: 1.200
2007: 1.150
2008: 1.150
2009: 962

Di tahun 2009 SUHAKAM menemukan 535 pengaduan diluar 
jurisdiksinya.
Dari 427 pengaduan yang tersisa SUHAKAM telah selesai melakukan 
penyelidikan atas 180 kasus, sisanya masih berada dalam proses 
penyelidikan atau ditunda tindak lanjutnya.

Pengaduan-pengaduan yang diajukan terhadap polisi, 
kehakiman atau lembaga-lembaga negara lainnya 
(per tahun)?
Berapa yang terselesaikan?

Tidak tersedia
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A. Praktik negara dalam menerapkan 
prinsip-prinsip utama Rule Of Law Untuk 
Hak Asasi Manusia

1. Pemerintah Dan Pejabat-Pejabat Serta Wakil-
Wakilnya Bertanggung Jawab Berdasarkan 
Hukum

Secara prinsip tidak seorangpun di negara ini berada 
di atas hukum. Bahkan anggota kerajaan juga tunduk 
pada hukum karena Pasal 182 Konstitusi Federal 
membentuk Pengadilan Khusus yang dapat mengadili 
Raja atau penguasa negara bagian dalam kapasitas 
pribadinya dengan persetujuan Jaksa Agung (Pasal 
183). Persoalannya disini bukanlah tentang keberadaan 
undang-undang yang memberikan kekebalan hukum 
kepada pemerintah atau agen-agen pemerintah, 
persoalannya adalah bagaimana undang-undang yang 
ada ditegakkan. (lihat pembahasan di bagian bawah 
tentang ketidakberpihakan dalam penegakan)

2. Undang-Undang Dan Prosedur Penangkapan, 
Penahanan Dan Penghukuman Tersedia Secara 
Terbuka, Sah Dan Tidak Sewenang-Wenang; 
Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Atas Integritas 
Fisik, Kebebasan Dan Keamanan Pribadi, Dan 
Kepatutan Prosedural Di Dalam Hukum

a. Apakah undang-undang pidana dan acara 
pidana, termasuk aturan-aturan administratif yang 
menetapkan penahanan pencegahan atau jika 
tidak, memiliki dampak pidana, diterbitkan dan 
dapat diakses secara luas dalam format terbaru 
dan tersedia dalam semua bahasa resmi?

Semua undang-undang di Malaysia tersedia bagi publik 
(dalam bahasa Inggris dan Melayu) dan disahkan melalui 
prosedur legislatif yang jelas. Prosedur umum untuk 
penangkapan dan perlindungan bagi tersangka dapat 
ditemukan dalam Konstitusi Federal dan KUHAP.xix

b. Apakah undang-undang ini dapat diakses, 
dimengerti, tidak berlaku surut, berlaku secara 
konsisten dan dapat diperkirakan bagi semua 
orang secara setara, termasuk bagi pejabat-
pejabat Pemerintah dan konsisten dengan 
ketentuan hukum lainnya?

Aksesibilitas undang-undang secara umum dapat 
dikatakan baik dimana salinan-salinan tersedia di 
perpustakaan dan toko-toko buku. Apakah undang-
undang ini dapat dimengerti atau tidak merupakan 
persoalan perspektif karena semua undang-undang tidak 
ditulis dengan cara yang mudah dipahami orang awam.
Namun ada upaya oleh badan-badan seperti Dewan 
Pengacara (Bar Council) untuk memproduksi terbitan yang 
mudah dimengerti mengenai hak-hak warga negara.

Hukum pidana yang berlaku surut, prinsip legalitas 
fundamental dari rule of law, tidak diperbolehkan menurut 
Konstitusi:

Pasal 7(1) Tidak seorangpun boleh dihukum atas 
tindakan atau kesalahan yang sebelumnya tidak 
dapat dihukum berdasarkan undang-undang ketika 
hal tersebut dilakukan, dan tidak seorangpun boleh 
dikenakan hukuman yang lebih berat atas kesalahan 
selain yang diatur oleh undang-undang pada saat hal 
tersebut dilakukan.

c. Apakah undang-undang ini mengesahkan 
penahanan administratif/pencegahan tanpa 
dakwaan atau persidangan selama atau di luar 
situasi darurat?

Undang-undang Keamanan Internal (Internal Security 
Act, ISA) tahun 1960xx mengizinkan penahanan tanpa 
proses hukum. Masa penahanan berpotensi untuk jangka 
waktu yang tidak terbatas. Meskipun pada mulanya 
dirancang untuk mengatasi kebangkitan komunis, situasi-
situasi yang mengesahkan penahanan semacam itu juga 
sangat luas sehingga dapat digunakan untuk situasi-situasi 
lainnya. Kritik atas ISA telah dilontarkan berulang kali, 
ISA digunakan untuk menghadapi kritik-kritik terhadap 
pemerintah. Undang-Undang ini menetapkan dua jenis 
penahanan. Bab 73 memberikan kekuasaan kepada 
polisi untuk menahan seseorang tanpa proses hukum 
sampai dengan maksimum enam puluh hari.xxi Bab 
8 memberikan Menteri Dalam Negeri kewenangan 
khusus untuk membuat surat perintah penahanan hingga 
maksimum dua tahun.xxii Penahanan ini dapat diperbarui 
dengan perintah tambahan dari menteri.Selain untuk 
mengangkat persoalan rule of law akibat pemberian 
kekuasaan untuk menahan warga negara tanpa proses 
hukum, kekhawatiran yang lebih jauh muncul karena 
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ISA menetapkan bahwa keputusan menteri tidak dapat 
dipertanyakan di pengadilan.xxiii

d. Apakah undang-undang ini melindungi terdakwa 
dari perlakuan atau penghukuman sewenang-
wenang atau di luar hukum, termasuk perlakuan 
tidak manusiawi, penyiksaan, penangkapan 
sewenang-wenang, penahanan tanpa dakwaan 
atau persidangan dan pembunuhan di luar proses 
hukum oleh negara? Apakah hak untuk diperiksa 
di hadapan hakim (habeas corpus) dibatasi dalam 
situasi apapun?

ISA (lihat bagian atas) memperbolehkan penahanan 
sewenang-wenang tanpa proses hukum. Berkenaan 
dengan perlakuan ketika dalam penahanan, beberapa 
LSM telah mengangkat keprihatinan tentang jumlah 
kematian di dalam tahanan sangat tinggi. Malaysia, 
sebagaimana dicatat di atas, bukanlah Negara Pihak 
pada Konvensi Menentang Penyiksaan.

Habeas corpus dijamin dalam Konstitusi Federal:

Pasal 5(2) Dimana pengaduan diajukan ke Pengadilan 
Tinggi atau hakim manapun di Pengadilan tersebut 
bahwa seseorang telah ditahan secara tidak sah maka 
pengadilan harus menyelidiki pengaduan tersebut 
dan, kecuali diyakini bahwa penahanan tersebut 
sah, harus memerintahkan orang tersebut untuk hadir 
di depan pengadilan dan membebaskannya.

Hak ini, namun demikian, dibatasi oleh kewenangan luas 
yang diberikan kepada Pemerintah berdasarkan undang-
undang seperti ISA, khususnya Bab 8B(1) (lihat catatan 
nomor 23).

Penyiksaan tidak secara spesifik dilarang oleh KUHP. 
Namun, pengakuan atau pernyataan yang dibuat di 
bawah tekanan tidak dapat dimasukkan (lihat catatan 
nomor 34). SUHAKAM tidak membahas secara khusus 
persoalan penyiksaan, namun mereka telah menerima 
banyak pengaduan tentang kekerasan oleh polisi (8 di 
tahun 2006, 20 di tahun 2007 dan 19 di tahun 2008).xxiv 

Rekomendasi-rekomendasi mereka diantaranya adalah 
membuat rekaman video pada saaat interogasi dan 
agar polisi mencegah kekerasan terhadap para tahanan. 
Namun, rekomendasi-rekomendasi ini, meskipun bisa 

dilaksanakan, tidak memiliki dampak yang signifikan 
atas praktik polisi karena pengaduan-pengaduan tetap 
ada dan upaya-upaya SUHAKAM untuk membuat Nota 
Kesepahaman antara mereka dan kepolisian untuk 
mempercepat penyelidikan ditolak oleh kepolisian.xxv

e. Apakah undang-undang ini menganut prinsip 
praduga tak bersalah?

Malaysia mengikuti prinsip sistem common law tentang 
praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah. KUHAP 
menggambarkan ini dengan penuntutan yang diperlukan 
untuk membuktikan sebuah kasus prima facie sebelum 
persidangan dapat dilanjutkan.

Ada sejumlah undang-undang di Malaysia, misalnya 
Undang-undang Penyalahgunaan Obat-Obatan, yang 
menetapkan bantahan atas praduga bersalah. Ada 
sejumlah kekhawatiran bahwa pembuktian terbalik tidak 
dapat disandingkan dengan praduga tak bersalah.

f. Apakah semua terdakwa memiliki akses yang 
cepat dan rutin pada penasihat hukum pilihan 
mereka sendiri dan hak untuk diwakili oleh 
penasihat hukum tersebut pada setiap tahapan 
penting dalam persidangan, dimana pengadilan 
akan menunjuk seorang wakil yang kompeten bagi 
terdakwa yang tidak mampu untuk membayar? 
Apakah terdakwa diberitahu akan hak-hak ini jika 
mereka tidak memiliki bantuan hukum?

Pasal 5(3) dan (4) Konstitusi Federal berbunyi sebagai 
berikut:

Ketika seseorang ditangkap ia harus diberitahu 
sesegera mungkin mengenai alasan-alasan 
penangkapannya dan harus diperbolehkan untuk 
berkonsultasi dan dibela oleh praktisi hukum 
pilihannya.

Ketika seseorang ditangkap dan tidak dilepaskan ia 
harus, tanpa penundaan yang tidak beralasan, dan 
dalam kasus apapun dalam waktu dua puluh empat 
jam (tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk 
perjalanan) harus dihadirkan di hadapan hakim dan 
tidak boleh ditahan lebih lanjut tanpa perintah dari 
hakim.
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Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam bab 28(A) 
KUHAP. Hak untuk berkomunikasi tidak hanya dengan 
pengacaranya saja tetapi juga dengan seorang teman 
atau keluarga untuk memberitahu mereka di tentang 
keberadaan dirinya. Namun harus dicatat bahwa 
pengaduan-pengaduan telah diterima bahwa anggota 
keluarga tidak diberitahu tentang tempat penahanan 
tersangka.xxvi Hak ini dapat tidak diberikan oleh seorang 
petugas setidaknya dengan pangkat Wakil Komisaris 
Polisi (Deputy Superintendant of Police, DSP) secara 
tertulis, jika diyakini bahwa komunikasi semacam itu dapat 
mengarah pada menyiagakan kaki tangan, perusakan 
atau penyembunyian barang bukti dan membahayakan 
pihak-pihak ketiga.

Berdasarkan bab 28 KUHAP, seseorang harus dibawa 
ke hadapan hakim dalam tempo 24 jam sehingga 
hakim tersebut dapat memerintahkan penahanan lebih 
lanjut hingga maksimum 14 hari tergantung dari jenis 
pelanggaran yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, tidak semua pelanggaran hak berujung 
pada pengaduan yang dibawa ke hadapan pengadilan. 
Meskipun demikian, terdapat mekanisme-mekanisme 
pertanggungjawaban lain. Misalnya, SUHAKAM 
meluncurkan Penyelidikan Publik atas insiden dimana 
beberapa orang pengacara di pusat bantuan hukum 
ditangkap, dan menemukan bahwa penangkapan dan 
penahanan ini merupakan penolakan atas perwakilan 
hukum dan bertentangan dengan Pasal 5(3) Konstitusi 
dan bab 28A KUHAP.xxvii

SUHAKAM mengakui bahwa ketentuan tentang hak ini 
dapat untuk sementara ditangguhkan menurut bab 28A(8) 
KUHAP, tetapi mendesak polisi untuk menggunakan 
pengecualian hanya dalam kasus-kasus yang luar biasa 
dan serius.xxviii

Terdapat sistem bantuan hukum dalam kasus-kasus pidana 
untuk para terdakwa yang tidak memiliki kemampuan 
untuk membayar seorang pengacara.

g. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diberitahu mengenai dakwaan 
yang diarahkan kepadanya tepat waktu, 
waktu yang memadai untuk mempersiapkan 
pembelaan dan berkomunikasi dengan 
penasihat hukumnya?

Pasal 5(3) Konstitusi (lihat bab di atas) menetapkan hak 
orang yang ditangkap untuk  diberitahu alasan-alasan 
penangkapannya. Namun, penafsiran “alasan-alasan” 
cukup sempit, dan hal tersebut hanya terdiri dari informasi 
umum dan bukan rincian pembuktian yang lebih relevan 
dengan fakta yang dituduhkan.xxix

h. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diadili tanpa penundaan yang 
tak semestinya, diadili dengan kehadiran 
terdakwa, dan membela diri secara langsung 
dan memeriksa, atau meminta penasihat hukum 
memeriksa, para saksi dan bukti-bukti yang 
memberatkan mereka?

Berdasarkan undang-undang penahanan pencegahan, 
tahanan diberikan kesempatan untuk melakukan 
pembelaan atas perintah penahanan kepada Dewan 
Penasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 
Konstitusi. Akan tetapi, SUHAKAM menyatakan bahwa 
cara terbaik untuk menegakan keadilan dan rule of law 
tetap sistem peradilan dan dengan demikian orang-
orang yang ditahan harus diperbolehkan untuk mencari 
peradilan umum yang adil.xxx

i. Apakah undang-undang ini melarang 
penggunaan pengakuan yang dipaksakan 
sebagai sebuah bentuk bukti dan apakah 
undang-undang ini menjamin hak terdakwa 
untuk tidak berbicara?

Tidak terdapat undang-undang khusus mengenai 
perlakuan yang wajar terhadap tahanan, namun 
demikian, setiap pernyataan yang dibuat oleh tersangka 
tidak dapat diterima dengan sendirinya. Dengan cara ini, 
pengakuan-pengakuan, baik diperoleh dengan paksaan 
atau tidak, tidak memadai tanpa adanya penyelidikan 
yang patut. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa 
penggunaan kekerasan tidak muncul; sebagai contoh, 
untuk tujuan memperoleh informasi. Banyak kasus telah 

158



Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal

masuk ke pengadilan dimana bukti dinyatakan tidak 
dapat diterima oleh karena diperoleh dengan tidak 
sukarela.xxxi

Tidak ada hak khusus untuk diam kendati berdasarkan 
KUHAP seseorang dapat menolak untuk menjawab jika 
jawaban tersebut dapat memberatkan dirinya. Penolakan 
semacam ini, namun demikian, dapat digunakan untuk 
melawan dirinya. Dalam persidangan terdakwa memiliki 
hak untuk diam kecuali jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
telah membuktikan kasus prima facie dimana terdakwa 
diwajibkan untuk memberikan bukti untuk melawan 
tuntutan, dimana jika tidak dapat dilakukan, kasus tersebut 
akan dinyatakan terbukti “secara sah dan meyakinkan”.

j. Apakah undang-undang ini melarang orang 
untuk diadili atau dihukum kembali untuk suatu 
pelanggaran dimana terhadap dirinya telah 
dijatuhi hukuman atau dibebaskan?

Berdasarkan Konstitusi Federal

Pasal 7(2) Seseorang yang telah dibebaskan atau 
dipidana atas suatu pelanggaran tidak boleh diadili 
lagi untuk pelanggaran yang sama kecuali dimana 
putusan penghukuman atau pembebasan telah 
dibatalkan dan persidangan ulang diperintahkan 
oleh pengadilan di atas pengadilan dimana ia telah 
dibebaskan atau dipidana.

k. Apakah undang-undang ini menyediakan hak 
untuk mencari upaya hukum yang tepat waktu 
dan efektif di depan pengadilan yang kompeten 
untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak dasar? 

Seseorang dapat mengajukan banding ke pengadilan 
untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap  hak-hak 
Konstitusinya jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh 
seorang agen pemerintah. Ketiadaan statistik-statistik 
pemerintah tentang, misalnya, pengaduan-pengaduan 
terhadap polisi dan petugas pengadilan, menyulitkan 
penilaian sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang 
dituduhkan telah terjadi.

l. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan

Pertanyaan-pertanyaan indikator telah dipusatkan pada 
masalah-masalah keadilan pidana, namun demikian 
harus dicatat bahwa ada beberapa undang-undang lain 
di Malaysia yang telah dikritik karena tidak sesuai dengan 
standar-standar “keadilan prosedural” dan melarang 
kesewenang-wenangan di dalam administrasi peradilan 
sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi kriteria rule of 
law. Misalnya:

1. Undang-Undang Masyarakat tahun 1966 
(Societies Act, SocA)xxxii

Pasal 10(1)(c) Konstitusi menetapkan bahwa 
berdasarkan ayat (2), (3) dan (4), semua warga 
negara memiliki hak untuk membentuk organisasi. 
Namun demikian, Undang-Undang ini menyulitkan 
kelompok-kelompok untuk mengorganisir diri 
mereka menjadi sebuah organisasi yang sah 
secara hukum. Pendaftaran sebuah perkumpulan 
wajibxxxiii tetapi proses pendaftaran tersebut sangat 
tertutup dan pengalaman telah memperlihatkan 
bahwa tergantung pada kelompok yang 
mendaftar, proses ini dapat berjalan sangat lambat 
atau sangat cepat. Lebih lanjut, Menteri memiliki 
kekuasaan yang sangat luas untuk memutuskan 
apakah sebuah perkumpulan akan dinyatakan 
tidak sah.xxxiv Situasi ini telah memunculkan dugaan-
dugaan penerapan yang sewenang-wenang atau 
bermotif politik dari undang-undang ini, jika akurat, 
akan bertentangan dengan penerapan yang 
setara dan tidak berpihak dari undang-undang 
yang disyaratkan oleh rule of law.

2. Undang-Undang Percetakan Pemberitaan dan 
Penerbitan tahun 1984 (Printing Presses and 
Publication Act, PPPA)35
Undang-Undang ini mensyaratkan adanya izin 
bagi setiap penerbitanxxxvi dan berangkat dari 
undang-undang ini, Pemerintah dapat menarik 
atau menolak untuk memperbarui, izin mereka 
untuk mencetak dengan alasan apapun.xxxvii Lebih 
lanjut, persyaratan dapat ditetapkan atas izin 
tersebut sebelum izin tersebut diberikan. Bahkan 
jika sebuah izin diberikan, mereka biasanya 
disertai dengan syarat-syarat, misalnya sebuah 
surat kabar partai oposisi hanya dapat dijual 
kepara anggota partainya. Cara bagaimana 
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undang-undang ini telah dijalankan telah 
memunculkan dugaan-dugaan ketidaksetaraan, 
diskriminasi, dan penerapan yang sewenang-
wenang.

3. Undang-undang Kerahasiaan Resmi tahun 1972 
(Official Secret Act, OSA)xxxviii

OSA memberikan kekuasaan yang sangat luas 
kepada Menteri Federal, Ketua Menteri negara 
bagian atau setiap orang yang diangkat oleh 
mereka,xxxix untuk menyatakan sebuah dokumen 
dari sebuah “badan publik” sebagai rahasia 
resmi. Terlepas dari definisi undang-undang yang 
luas mengenai “badan publik”, menteri dapat 
menunjuk siapapun, pengadilan, badan, institusi 
atau otoritas untuk masuk dalam “pelayanan 
publik”, sehingga berbagai dokumen yang 
dibuat oleh mereka memiliki potensi menjadi 
rahasia resmi. Penggunaan kekuasaan ini tidak 
dapat dipertanyakan di pengadilan. Kepemilikan 
semata atas rahasia resmi adalah kejahatan dan 
mens rea bukan sebuah faktor yang relevan. 
Undang-Undang ini dan kekuasaan yang luas 
yang tidak dapat dipertanyakan yang diberikan 
kepada Pemerintah menghalangi transparansi 
yang dibutuhkan untuk mencapai pemerintahan 
yang baik dan rule of law. Kemampuan Pemerintah 
untuk menolak akses atas statistik, rekaman, 
dan dokumen yang dibutuhkan untuk menilai 
kinerja dari institusi-institusi yang terlibat dalam 
administrasi peradilan dan bertanggung jawab 
atas pelaksanaan rule of law akan menghadirkan 
kendala bagi penilaian yang akurat.

3. Proses Dimana Undang-Undang Disahkan Dan 
Diberlakukan Dapat Diakses, Adil, Efisien Dan 
Berlaku Sama

a. Apakah syarat-syarat legal standing di hadapan 
pengadilan ditetapkan dengan jelas, tidak 
diskriminatif dan tidak terlalu membatasi?

Locus standi di Malaysia adalah wilayah yang 
problematik. Sayangnya, penafsiran pengadilan tentang 
siapa yang memiliki locus standi sangat sempit. Dalam 
kasus Pemerintah Malaysia v. Lim Kit Siang, United 
Engineers (M) Berhad v. Lim Kit Siang [1988]xl, Tuan 
Lim telah memohonkan sebuah perintah untuk menahan 

perusahaan UEM untuk menandatangani kontrak 
dengan pemerintah Malaysia untuk pembangunan jalan 
tol yang menghubungkan bagian utara dan selatan 
negara itu. Permohonannya didasarkan pada fakta 
bahwa kontrak yang diberikan oleh Pemerintah kepada 
UEM tidak sah. Berkenaan dengan posisinya sebagai 
penggugat (standing), Tuan Lim berargumen bahwa 
sebagai pembayar pajak, pengguna jalan dan pimpinan 
oposisi, sudah cukup untuk memberi dirinya locus standi. 
Sayangnya, Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan 
suara mayoritas tiga dibanding dua, bahwa Tuan Lim 
tidak memiliki posisi sebagai pemohon karena haknya 
sebagai warga negara sipil tidak dipengaruhi dan juga 
haknya sebagai seorang pengguna jalan umum.

Dalam kasus Abdul Razak Ahmad v. Kerajaan Negeri 
Johor [1995]xli seorang penggugat yang mencoba untuk 
menantang keabsahan dari izin perencanaan yang 
diberikan oleh Pemerintah Negara Bagian Johor untuk 
membangun sebuah “kota terapung” tidak diperbolehkan 
atas dasar bahwa ia tidak memiliki kepentingan hukum 
dalam proyek ini, ia bukanlah seorang pemukim yang 
terlibat dan ia juga tidak menderita kerugian apapun. 
Hakim juga berkata “untuk memberikan locus standi 
kepada seorang pembayar biaya seperti halnya 
penggugat akan membuka pintu waduk dan hal ini 
akan menjadi hambatan pembangunan di negeri ini”.xlii 

Penggugat tersebut kemudian dianggap sebagai 
“pembuat masalah, seseorang yang mencoba untuk 
mendatangkan masalah”.xliii Tuan Abdul Razak berada 
dalam posisi yang baik dalam kasus Lim Kit Saing, Salleh 
Abas Sang Presiden, ia kemudian ditanya “…apakah 
Tuan Lim termotivasi oleh semangat publik atau harapan 
untuk pencapaian politik dan popularitas”.xliv Nampaknya 
ada sebuah tema yang sama bahwa siapapun yang 
membawa kasus kepentingan publik di Malaysia akan 
selalu dianggap tidak baik.

Di sisi lain, ada beberapa kasus yang mengadopsi 
pandangan yang lebih luas mengenai posisi penggugat. 
Sebagai contoh, dalam kasus Lim Cho Hockxlv. 
Pemerintah Negara Bagian Perak, pengadilan memuji 
penggugat karena membawa kasus “dengan semangat 
yang layak dipuji dan bahkan mungkin memperlihatkan 
citarasa kritik positif yang kuat” dan memutuskan bahwa 
ia memiliki posisi sebagai penggugat sebagai seorang 
pembayar jasa untuk membawa sebuah gugatan. Dalam 
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kasus Mohamed Bin Ismail v. Tan Sri Haji Othman Saat 
& Ors,xlvi pengadilan memberikan penafsiran yang lebih 
luas mengenai “kepentingan yang layak” di dalam 
Aturan 53 dari Peraturan Pengadilan (Rules of Court) dan 
memutuskan bahwa pemohon memiliki posisi sebagai 
penggugat sebagai seseorang yang marah. 

Masalah posisi penggugat, apakah hal ini akan ditafsirkan 
secara luas atau sempit, tergantung pada kewenangan 
hakim. Menurut Gopal Sri Ram dalam kasus Bakun Dam, 
hal ini dapat berarti mempertimbangkan situasi negara 
tersebut, termasuk budaya, situasi ekonomi dan iklim 
politiknya. Jika ini adalah situasinya maka akan terlihat 
bahwa iklim di Malaysia sama sekali tidak bersahabat 
dengan kasus-kasus litigasi kepentingan publik (termasuk 
kasus-kasus hak asasi manusia) karena tanpa pandangan 
yang liberal atas posisi penggugat maka sangat sulit 
untuk membawa kasus-kasus semacam ini ke pengadilan. 
Atau, dengan menggunakan kalimat Tan Sri Abdoolcader 
SCJ (salah satu hakim yang mengeluarkan pertimbangan 
yang berbeda dalam kasus Lim Kit Siang):

“Untuk menolak locus standi melalui proses yang 
sangat cepat akan, menurut pandangan saya, 
menjadi sebuah langkah mundur dalam tahapan 
pembangunan hukum administrasi terkini dan sebuah 
langkah mundur ke jaman dahulu. Pokok gugatan 
sepenuhnya adalah persoalan yang berbeda, dan 
kita tidak khawatir dengan personalitas di dalam 
gambar tersebut atau apakah melibatkan proyek 
jalan tol atau pembangunan jalan raya ke bulan. 
Prinsip yang menaungi setiap pertimbangan harus 
ex necessitate yaitu dengan tidak menutup pintu 
bagi ruang atas keluhan publik yang asli, dan lebih 
khusus lagi, bilamana pencairan dana publik menjadi 
persoalan, dapat diajukan kepada kewenangan 
khusus pengadilan untuk menghalangi campur tangan 
yang tidak baik.”xlvii

Persoalan posisi penggugat juga memunculkan masalah-
masalah yang terkait dengan akses atas keadilan dan 
perlakuan setara, adil dan tidak berpihak menurut hukum. 
Analisis rinci dari penggunaan kewenangan khusus dalam 
sebuah contoh yang memadai dari kasus-kasus yang 
dapat mewakili hal ini akan diperlukan untuk memberikan 
penilaian umum yang akurat.

b. Semua orang sama di hadapan hukum dan 
berhak atas perlindungan hukum yang sama 
tanpa diskriminasi apapun?

Berdasarkan Konstitusi Federal:

Pasal 8(1) Semua orang sama di depan hukum dan 
berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Ketentuan ini adalah bagian utama dari hukum pidana, 
namun, Konstitusi menetapkan perlakuan yang tidak sama 
dalam masalah perdata, yakni menyangkut perlakuan 
khusus bagi orang Melayu dan orang asli dari Sabah 
dan Sarawak.

c. Apakah undang-undang diberlakukan secara 
efektif, adil dan setara? Apakah orang yang 
mencari akses terhadap keadilan diberikan 
bantuan yang memadai?

Berkenaan dengan persamaan dalam penegakan, hal ini 
akan dibahas di bagian bawah berikut. Akses adalah 
suatu hal yang problematis dalam hal dimana sistem 
bantuan hukum di negara yang bersangkutan ini tidak 
benar-benar berkembang. Meski terdapat bantuan hukum  
yang disediakan bagi para tersangka pelaku kejahatan 
(jika mereka lolos dari uji kelayakan), untuk masalah-
masalah perdata ada ketergantungan pada kerelaan Biro 
Bantuan Hukum Dewan Pengacara (Bar Council Legal 
Aid Bureau) yang tidak mampu memenuhi permintaan-
permintaan bantuan hukum.

Hak tersangka untuk berkonsultasi dengan pengacara 
pilihannya berdasarkan Pasal 5(3) Konstitusi tidak 
sebebas itu dalam praktiknya. Sementara hak diperoleh 
ketika penangkapan dilakukan, telah diputuskan bahwa 
hak ini mungkin tidak dapat dengan segera digunakan 
setelah penangkapan dimana hal itu akan mempengaruhi 
penyelidikan polisi.xlviii Lebih lanjut, dalam kasus Penuntut 
Umum v. Mah Chuen Lim & ors,xlix telah diputuskan 
bahwa hak tersebut hanya akan diberikan kepada 
tersangka “dalam tempo yang paling tepat”.l Pengadilan 
menolak untuk mendefinisikan “tempo yang tepat”, namun 
memutuskan bahwa hal ini akan bergantung pada situasi 
dari masing-masing kasus. Sehingga ada risiko bahwa 
waktu yang lama dapat dilihat sebagai “tempo yang 
tepat”.
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Akan tetapi, baru-baru ini, pandangan yang lebih luas 
tentang hak atas penasihat hukum telah ditegakkan dalam 
sebuah kasus yang berkembang yang telah dijelaskan 
oleh seorang ahli sebagai “cahaya di dalam lorong 
yang gelap”.li Dalam kasus Mohamad Ezam bin Mohd 
Noor v. Ketua Polis Negara & ors,lii Siti Norma Yaakob 
FCJ memutuskan bahwa pemberian akses terhadap 
penasihat hukum hanya setelah berakhirnya penahanan 
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5(3); dan lebih 
lanjut, bahwa Undang-Undang Keamanan Internal (ISA) 
tunduk pada hak-hak yang diatur dalam pasal ini. Untuk 
memastikan bahwa hak atas penasihat hukum tidak 
menjadi “ilusi atau tidak efektif”, hakim yang belajar dari 
pengalaman itu lebih jauh memutuskan bahwa polisi 
harus bertindak “dengan cepat dan profesional” dan 
mendahulukan penyelidikan mereka yang berhubungan 
dengan tahanan ISA.

d. Apakah undang-undang menetapkan reparasi 
yang memadai, efektif dan cepat bagi para 
korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi 
manusia atas kerugian yang mereka derita? 
Apakah para korban ini memiliki akses terhadap 
informasi yang relevan mengenai pelanggaran 
dan mekanisme reparasi?

Dalam situasi pelanggaran hak asasi manusia di 
Malaysia, tindakan apapun yang diambil harus 
didasarkan pada Konstitusi. Kerangka konstitusional 
memiliki kelemahan-kelemahan yang signifikan dalam 
memberikan pemulihan bagi pelanggaran-pelanggaran 
semacam ini, sebagaimana dibahas di bawah. (di 
bawah judul “Ketidakberpihakan institusi-institusi hukum”).

e. Apakah undang-undang menetapkan, dan 
apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir 
ketidaknyamanan para saksi dan korban (dan 
wakil-wakil mereka), melindungi mereka dari 
campur tangan yang tidak sah terhadap privasi 
mereka dengan sepatutnya dan menjamin 
keselamatan mereka dari intimidasi dan 
tindakan pembalasan dan juga keselamatan 
keluarga mereka dan para saksi sebelum, pada 
saat dan setelah proses yudisial, administratif, 
atau proses-proses lain yang berdampak pada 
kepentingan mereka? 

Secara umum hal ini bukan merupakan masalah 
di Malaysia, namun demikian, ada beberapa  
perkembangan terbaru yang menetapkan bahwa polisi 
mungkin terlibat dalam tindakan untuk  mengintimidasi 
mereka yang bersaksi melawan mereka.

f. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan

Terdapat beberapa faktor yang memunculkan 
kekhawatiran atas penerapan rule of law di Malaysia.

1. Konstitusi
Sebagaimana dicatat di bagian atas bahwa 
Konstitusi tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang 
jelas tentang rule of law dan hubungan antara 
hak-hak dasar yang dikaitkan dengan rule of law 
dengan kepentingan-kepentingan dan prinsip-
prinsip lain yang diatur dalam Konstitusi.

Misalnya, berdasarkan Pasal 149 Konstitusi, Parlemen 
dapat membuat peraturan perundang-undangan yang 
menentang subversi, kekerasan terorganisir, dan tindakan-
tindakan dan kejahatan-kejahatan pra-peradilan terhadap 
ketertiban umum meskipun  peraturan perundang-
undangan tersebut bertentangan dengan kebebasan-
kebebasan dasar yang dijamin di Bagian II. Pasal 149 
menetapkan spektrum kegiatan yang luas yang dapat 
dianggap subversif, kejam dan bertentangan dengan 
ketertiban umum dan hal tersebut termasuk:
•	 Menyebabkan ketakutan atas kekerasan.
•	 Menyatakan ketidakpuasan terhadap Raja dan 

Pemerintah.
•	 Mendorong ketidaksukaan diantara berbagai ras.
•	 Mengubah secara tidak sah apapun yang telah 

diatur oleh undang-undang.
•	 Bertindak dengan cara yang merusak 

keberlangsungan atau berfungsinya persediaan atau 
pelayanan bagi publik atau kelas publik manapun. 

•	 Bertindak dengan cara yang merusak ketertiban 
publik atau keamanan Federasi.

Cara yang lugas dimana alasan-alasan ini diutarakan 
dan ketiadaan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai 
hak-hak hukum yang fundamental dan statusnya yang 
vis-à-vis dengan perundang-undangan legislatif yang 
diatur di bawah Pasal 149 menetapkan bahwa 
Parlemen dapat dianggap memiliki kewenangan untuk 
mengesahkan peraturan perundang-undangan yang 
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membatalkan atau meniadakan hak-hak dasar dan rule 
of law dalam situasi beragam yang luas. Perlindungan 
atas hak-hak konstitusional dan bekerjanya rule of law 
dengan demikian terlihat ditempatkan di dalam wilayah 
partai politik.

Ketentuan Konstitusional lainnya yang dapat mempengaruhi 
bekerjanya rule of law adalah ketentuan kekuasaan 
darurat. Berdasarkan Pasal 150, badan Eksekutif dapat 
menyatakan situasi darurat, selama masa tersebut 
peraturan apapun dapat dibuat bahkan yang mungkin 
bertentangan dengan Konstitusi. Sementara kebanyakan 
negara bagian memiliki aturan yang memperbolehkan 
pelaksanaan hukum perang atau langkah-langkah luar 
biasa lainnya, kekhawatiran telah muncul di Malaysia 
tentang potensi penggunaan kekuasaan darurat secara 
sewenang-wenang yang muncul dari fakta bahwa situasi 
darurat di Malaysia mensyaratkan sebuah pernyataan 
dari mereka untuk dapat tidak berlaku lagi. Situasi darurat 
semacam ini tidak akan pernah habis masa berlakunya 
dan tidak perlu diperbaharui. Karena itu, beberapa 
situasi darurat yang pernah dinyatakan di Malaysia 
terus berjalan tanpa batasan yang jelas bahkan ketika 
ancaman yang hendak mereka lawan sudah tidak ada.liii

Kekhawatiran-kekhawatiran mengenai rule of law muncul 
dari situasi semacam ini karena ketentuan-ketentuan 
kekuasaan darurat yang sangat luas dan terbuka dan 
mereka memberikan kekuasaan yang sangat besar 
kepada badan legislatif. Dengan sendirinya kekuasaan 
darurat dapat menghalangi beroperasinya rule of 
law. Berbagai kritik menyatakan bahwa jika situasi 
darurat yang melahirkan ketentuan semacam ini telah 
berlalu maka tidak ada justifikasi untuk menggunakan 
ketentuan-ketentuan tersebut untuk meniadakan jaminan 
rule of law bagi warga negara. Persoalan kemudian 
muncul mengenai sejauh mana pengadilan menetapkan 
keseimbangan kekuasaan yang secara efektif membatasi 
penerapan sewenang-wenang dari tindakan legislatif 
untuk membatasi penerapan rule of law dan hak-hak 
fundamental yang terkait dengan itu. Berbagai kritik juga 
berargumen bahwa pengadilan telah menolak untuk 
memainkan peran semacam itu, merujuk pada kasus 
Stephen Kalong Ningkan v. Pemerintah Malaysia [1968]liv 
dimana Barakbah (Presiden) yang mewakili mayoritas 
memutuskan:

Dalam tindakan yang berkenaan dengan Pernyataan 
Situasi Darurat, yang dikeluarkan sesuai dengan 
Konstitusi, menurut pendapat saya adalah wewenang 
pengadilan untuk berasumsi bahwa pemerintah 
bertindak demi kepentingan negara dan sebaliknya 
menetapkan tidak ada bukti yang dapat dihadirkan. 
Secara singkat, situasi-situasi yang menyebabkan 
dikeluarkannya Pernyataan Situasi Darurat tidak 
dapat dibenarkan… Menurut pendapat saya, Yang 
di-Pertuan Agong (Raja) adalah satu-satunya hakim 
dan ketika Yang Mulia yakin bahwa negara dalam 
situasi darurat, Pengadilan tidak bertugas untuk 
menanyakan apakah ia harus diyakinkan atau tidak”.  

2. Ketidakberpihakan institusi-institusi hukum
Salah satu persoalan yang terus ada terkait 
dengan sistem peradilan Malaysia dan rule of 
law adalah keberpihakan dari sistem hukumnya. 
Persepsi semacam ini hadir di tengah beberapa 
komentator bahwa sistem peradilan tersebut 
memihak dan penggunaan hukum berbeda 
tergantung pada siapa pelakunya.

Satu kekhawatiran muncul dari persoalan-persoalan 
mengenai hilangnya independensi Jaksa Agung. Hal 
ini terkait dengan kewenangan yang luas dari Jaksa 
Agung dalam memutuskan untuk menuntut sebuah kasus 
atau tidak. Kewenangan ini  dapat ditemukan di Pasal 
145(3) Konstitusi Federal yang berbunyi: “Jaksa Agung 
harus memiliki kekuasaan, yang dapat digunakan 
atas diskresinya, untuk membentuk, menjalankan atau 
menghentikan persidangan atas suatu pelanggaran…” 
Kewenangan ini secara umum tidak pernah dipertanyakan 
oleh pengadilan. Dalam kasus Johnson Tan Han Seng 
v. Penuntut Umum [1977]lv telah diperdebatkan bahwa 
kewenangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip 
persamaan yang termuat dalam Pasal 8 Konstitusi. 
Diputuskan bahwa kewenangan ini adalah absolut dan 
ketentuannya jelas, dengan demikian Pasal 8 harus 
dibaca sejalan dengan Pasal 145(3).

Sebagaimana dicatat di bagian atas, Konstitusi 
menetapkan perlindungan yang sama dan perlakuan 
yang sama di depan hukum. Berbagai kritik telah 
memperlihatkan contoh-contoh yang mereka tuduhkan, 
mengindikasikan wilayah dimana ada ketidaksetaraan 
yang  sistematis di dalam penerapannya. Sebagai 
contoh, berkenaan dengan Komisi Anti Korupsi Malaysia 
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(Malaysian Anti Corruption Commission, MACC) yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Komisi Anti 
Korupsi Malaysia tahun 2009,lvi kekhawatiran telah 
muncul terkait dengan netralitas mereka dalam hal 
penyelidikan yang dilakukan terhadap pemerintahan 
oposisi yang bertentangan dengan negara-negara 
bagian untuk menyelidiki tindakan atas pengaduan-
pengaduan terhadap pemerintah yang berkuasa atau 
para anggota pemerintahan yang berkuasa.lvii

Satu contoh yang dirujuk oleh kritik-kritik semacam itu 
adalah kematian Teoh Beng Hock. Teoh Beng Hock 
adalah penasihat salah satu anggota majelis legislatif 
negara bagian. Atasannya adalah bagian dari Pemerintah 
Negara Selangor yang merupakan bagian dari  koalisi 
oposisi Pakatan Rakyat (PR) (People’s Coalition). Pada 
tanggal 15 Juli, sebagai bagian dari operasi MACC 
yang secara khusus menargetkan pemerintah negara PR, 
Teoh dibawa ke kantor MACC bukan sebagai tersangka 
tetapi hanya untuk ditanyai. Meskipun bukan sebagai 
tersangka, ia ditahan semalaman dan tanggal 16 Juli 
jenasahnya ditemukan di luar kantor MCAA. Tampaknya 
ia terjatuh dari gedung dan meninggal dunia. Penyelidikan 
dilakukan dan putusan dikeluarkan pada tanggal 5 
Januari 2010. Meskipun hakim yakin bahwa penyebab 
kematiannya bukanlah bunuh diri namun ia juga tidak 
ingin menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah 
pembunuhan, kendati temuan seorang ahli patologi 
yang ditunjuk oleh Pemerintah negara bagian Selangor 
menemukan bahwa ada luka sebelum korban jatuh dan 
bahwa bekas luka akibat jatuh tersebut tidak konsisten 
dengan keadaan seseorang yang dalam keadaan 
sadar lalu terjatuh. Putusan terbuka diumumkan. Kasus 
ini memunculkan persoalan-persoalan rule of law yang 
penting, lebih dari sekedar persoalan persamaan dalam 
penerapan hukum.

Gugatan-gugatan serupa mengenai penegakan dan 
penerapan hukum yang tidak sama telah  diarahkan 
terhadap polisi terkait dengan perlakuan tidak sama 
terhadap para demonstran, tergantung pada afiliasi politik 
mereka, dan cara mereka menggunakan kekuasaan 
tersebut.

4. Keadilan Diputus Oleh Pengadilan Dan Lembaga-
Lembaga Keadilan Yang Kompeten, Tidak 
Berpihak Dan Independen

a. Apakah JPU, hakim dan petugas-petugas 
pengadilan diangkat, diangkat kembali, 
dipromosikan, ditugaskan, didisiplinkan dan 
diberhentikan dengan cara yang mendorong 
independensi dan akuntabilitas?

Peradilan yang independen dan tidak berpihak secara 
universal dianggap sebagai syarat yang fundamental 
dari rule of law, tata pemerintahan yang baik, dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Independensi 
peradilan Malaysia telah dipermasalahkan oleh banyak 
komentator ahli atas dasar sejumlah kasus yang terjadi 
di tahun 1988 yang berakibat pada pemecatan dan 
pemindahan hakim-hakim di Mahkamah Agung. Kasus-
kasus ini telah secara luas dikritik karena dipolitisasi, 
didasarkan atas bukti-bukti yang tidak memadai, 
penerapan standar hukum yang salah dan beban 
pembuktian yang tidak sesuai. Kasus-kasus ini telah dilihat 
oleh berbagai kritik sebagai perluasan kekuasaan badan 
Eksekutif terhadap Kehakiman.

Pengesahan Undang-Undang tentang Komisi 
Pengangkatan Hakim Tahun 2009lviii yang menetapkan 
bahwa perdana menteri harus sejak saat ini bertindak 
atas dasar nasihat komite pemilihan para hakim, telah 
mengangkat beberapa persoalan tentang independensi 
peradilan namun kritik menilai bahwa persoalan-
persoalan serius tetap ada, khususnya di dalam kasus-
kasus yang melibatkan anggota-anggota oposisi politik 
atau partai berkuasa.

b. Apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mendapatkan pelatihan, sumber daya dan 
kompensasi yang memadai yang sepadan 
dengan tanggung jawab kelembagaan 
mereka? Berapa persentase anggaran negara 
yang dialokasikan untuk kehakiman dan 
lembaga-lembaga keadilan utama lainnya, 
seperti pengadilan?

Disampaikan bahwa dalam hal pengetahuan dan 
kapasitas hukum, terdapat sejumlah pelatihan yang 
memadai. Semua hakim dan staf Kantor Kejaksaan Agung 

164



Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal

harus memperoleh gelar sarjana hukum. Pendidikan 
lanjutan juga diterapkan baik di pengadilan dan Kantor 
Kejaksaan Agung. Remunerasi yang ada cukup tinggi 
jika dibandingkan dengan skema gaji pengawai negeri. 
Akan tetapi, seperti disampaikan di atas, independensi 
peradilan dan Jaksa Agung adalah persoalan yang lebih 
penting.

c. Apakah proses peradilan dilakukan secara 
tidak berpihak dan bebas dari pengaruh yang 
tidak patut oleh pejabat-pejabat publik atau 
perusahaan swasta?

Sejak krisis kehakiman di tahun 1988, independensi 
peradilan telah menuai kritik yang serius. Dalam bab-
nya “The 1988 Judiciary Crisis and its Aftermath”,lix Visu 
Sinnadurai, mendaftar beberapa perkembangan yang 
menimbulkan keraguan terhadap independensi peradilan 
pada tahun-tahun berikutnya setelah pemecatan Tuan 
Presiden. Ada beberapa insiden dimana para hakim 
terlihat memiliki hubungan-hubungan yang dekat dengan 
para penggugat. Hakim yang mengambil alih posisi 
Tuan Presiden yang dipecat, Hamid Omar, menjadi topik 
bahasan dalam laporan Asosiasi Pengacara Internasional 
(International Bar Association):

“…Tuang Presiden Tun Hamid baru-baru ini 
mengakui bahwa pada tanggal 24 Maret 1994 
ia telah mengadakan pertemuan pribadi dengan 
kepala eksekutif dari perusahaan yang terlibat 
dalam penyelidikan yang tertundadi Mahkamah 
Agung, yang kemudian, pada tanggal 24 April, ia 
mengetuai kasus banding tersebut, dan menetapkan 
putusan yang berpihak pada perusahaan tersebut. 
Tun Hamid telah menyatakan bahwa ia tidak 
membahas kasus tersebut dalam pertemuannya 
dengan ketua eksekutif tersebut… Hal ini sangat 
ironis – atau mungkin keadilan puitis – bahwa hakim 
yang menegakkan dugaan-dugaan ketidakpatutan 
dari pemegang jabatan sebelumnya seharusnya 
saat ini telah menerima lebih banyak pertanyaan… 
sangat datar jika tindakan Tuan Presiden hanya dapat 
menimbulkan ketidakpercayaan atas imparsialitas 
peradilan Malaysia.”lx

Di tahun 1994, pejabat sebelum Hamid Omar, yakni 
Eusoff Chin, pernah tertangkap kamera dalam sebuah 
liburan dengan seorang pengacara, V.K. Lingam, 
yang memiliki kasus di bawahnya.61Tuduhan-tuduhan 
selanjutnya muncul bahwa liburan tersebut dibiayai oleh 
pengacara tersebut. Masalah independensi peradilan 
ini menuai kritik publik yang luas atas dikeluarkannya 
sesuatu yang kemudian dikenal dengan sebutan Rekaman 
Lingam (Lingam Tapes). Rekaman ini memperlihatkan 
V.K. Lingam di dalam video menjadi calo bagi promosi 
seorang hakim. Menteri-menteri Federal juga terlibat 
dalam rekaman tersebut. Komisi Kerajaan dibentuk untuk 
menyelidiki kebenaran dari rekaman tersebut sekaligus 
untuk menilai apakah ketidakpatutan telah dilakukan. 
Mereka memutuskan bahwa rekaman tersebut asli dan 
kesalahan serius telah dilakukan. Hingga saat laporan 
ini ditulis belum ada tindakan yang diambil oleh Kantor 
Kejaksaan Agung.lxii

Insiden-insiden lain termasuk pemilihan hakim-hakim 
oleh pengacara untuk duduk di persidangan mereka, 
yang mendorong seorang hakim untuk menyatakan: 
”… tindakan hakim dan pengacara dalam kasus ini 
memberikan kesan bagi orang-orang yang berpikir benar 
bahwa para penggugat dapat memilih Hakim yang 
mereka inginkan untuk mengadili kasus mereka…”;lxiii 
dan seorang hakim, Hakim Muhammad Kamil Awang, 
menyatakan di dalam pengadilan di bulan Juni 2001 
bahwa ia telah diamanatkan untuk memutuskan dengan 
cara khusus untuk kasus yang melibatkan kecurangan-
kecurangan dalam pemilu.

Secara singkat, kekhawatiran-kekhawatiran atas 
independensi dan imparsialitas peradilan telah menjadi 
salah satu ciri utama dari kritik mengenai penerapan rule 
of law dari beragam sumber. Kekhawatiran-kekhawatiran 
ini terus berlanjut hingga hari ini, khususnya yang terkait 
dengan kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh politik.
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Potret Singkat

Nama resmi: Republik Persatuan Myanmar

Ibukota: Nay Pyi Taw

Kemerdekaan: 4 Januari 1948

Latar belakang sejarah: Sebagian dari Burma (dulu disebut demikian) menjadi sebuah daerah jajahan Inggris setelah 
Perang Anglo-Burma pertama tahun 1824-1826 dan Perang Anglo-Burma kedua tahun 1852. 
Seluruh Negara dimasukkan ke dalam Kerajaan India Inggris pada 1 Januari 1886. Ia mencapai 
pemerintahan mandiri pada tahun 1937 dan mendapatkan kemerdekaan penuh pada 4 Januari 
1948. Negara ini pernah berada di bawah kekuasaan militer dan pemerintahan satu partai 
dari tahun 1962 sampai 1988 di bawah Jenderal Ne Win. Terdapat kerusuhan besar terhadap 
Pemerintah satu partai dari periode Maret sampai September 1988 dan Dewan Pemulihan 
Ketertiban dan Hukum Negara (kemudian diubah menjadi Dewan Pembangunan dan Perdamaian 
Negara) mengambil alih kekuasaan setelah mengatasi kerusuhan.
Dalam pemilihan umum tahun 1990, partai oposisi utama, Liga Nasional untuk Demokrasi 
(National League for Democracy, NLD) menang tipis. Namun, dewan militer menolak untuk 
menyerahkan kekuasaan dan terus memerintah negara.
Pada tahun 2008, sebuah Konstitusi diadopsi melalui referendum dan pemilu digelar pada 7 
November 2010 yang mana Partai Pembangunan dan Persatuan Solidaritas yang didukung oleh 
dewan militer memenangi lebih dari 75 persen kursi di kedua Dewan Legislatif. (Lihat penjelasan 
di bawah)

Luas: 676.578 km2

Batas-batas wilayah: total 5.876 km; Batas Negara: Banglades 193 km, Cina 2.185 km, India 1.463 km, Laos 235 
km, dan Thailand 1.800 km.

Populasi: sekitar 54 juta jiwa

Demografi: 0-14 tahun: 25,3 persen (laki-laki 6.193.263/perempuan 5.990.658); 15-64 tahun: 69,3% 
(laki-laki 16.510.648/perempuan 16.828.462); 65 tahun ke atas: 5,4% (laki-laki 1.121.412/
perempuan 1.493.298) (2010).

Kelompok-kelompok etnis: Burman 68 persen, Shan 9 persen, Karen 7 persen, Rakhine 4 persen, China 3 persen, India 2 
persen, Mon 2 persen, lainnya 5 persen

Bahasa: Burma (resmi), kelompok etnis minoritas memiliki bahasa sendiri

Agama: Budha 89 persen, Kristen 4 persen (Baptis 3 persen, Katolik Roma 1 persen), Islam 4 persen, 
Animisme 1 persen, lainnya 2 persen.

Pendidikan dan melek huruf: Pengeluaran untuk pendidikan: 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (2001); Definisi melek 
huruf: usia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis: total populasi: 89,9 persen; laki-laki: 
93,9 persen; perempuan 86,4 persen (perkiraan tahun 2006).

Produk Domestik Bruto (PDB): 60,07 miliar dollar AS (perkiraan tahun 2010).



MYANMAR

Sistem Pemerintahan: •	 Kepala Negara: Presiden Thein Sein; Wakil Presiden: Sai Mouk Kham & Tin Aung Myint Oo 
(semuanya menjabat pada 30 Maret 2011, menyusul pemilihan umum pada 3 Februari 2011).

•	 Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri Thein Sein (sejak 24 Oktober 2007 secara formal 
diharapkan untuk melepas peran tersebut ketika ia menjabat sebagai Presiden pada 30 
Maret 2011).

•	 Kabinet: Kabinet ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Pyidaungsu  Hluttaw, gabungan 
Dua Dewan Legislatif.

•	 Pemilu: Konstitusi 2008 menyatakan pemilu dilakukan setiap 5 tahun. Setelah pemilu 
November 2010, U Thein Sein dipilih sebagai Presiden oleh Pyidaungsu Hluttaw (Gabungan 
Dua Dewan Legislatif) pada Februari 2011 dari tiga orang Wakil Presiden; Upper House, 
Lower House, dan anggota militer legislatif masing-masing menominasikan satu orang Wakil 
Presiden (Presiden menjabat selama satu periode lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi).

•	 Cabang Legislatif: legislatif terdiri dari dua kamar (bikameral), dan terdiri dari Amyotha Hluttaw 
(Dewan Nasionalitas) (224 kursi, 168 kursi dipilih langsung dan 56 ditunjuk oleh militer; periode 
lima tahun) dan Pyithu Hluttaw (Dewan Perwakilan Rakyat) (440 kursi, 330 dipilih langsung dan 
110 ditunjuk oleh militer; menjabat selama lima tahun). Pemilu dilaksanakan terakhir kali pada 7 
November 2010 di mana Partai Pembangunan dan Persatuan Solidaritas yang didukung oleh 
junta memenanginya dengan lebih dari 75 persen kursi.

•	 Cabang Yudikatif: Presiden menunjuk dan Pyidauangsu Hluttaw (Gabungan Dewan Legislatif) 
menyetujui Ketua dan enam orang hakim Mahkamah Agung. Terdapat juga pengadilan 
dalam Negara, Wilayah, Zona Administratif Mandiri, Pengadilan Negeri, dan lainnya. 
Jurisdiksi Mahkamah Agung tidak mencakup dan tidak mempengaruhi kewenangan terpisah 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Perang.

•	 Isu-isu hak asasi manusia: hukum dan praktik yang kejam digunakan untuk menuntut aktivis 
politik; kekebalan dan impunitas bagi militer bahkan untuk pelanggaran hak asasi manusia 
yang besar; pengungsi internal dan eksternal; penangkapan, penahanan sewenang-wenang 
serta penghukuman yang berlebihan dan sewenang-wenang; penyiksaan dan perlakuan tak 
wajar kepada tahanan; kurangnya kebebasan mendasar untuk berbicara dan berkumpul serta 
kurangnya kemungkinan ganti rugi bahkan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang besar.

Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional dan perjanjian-
perjanjian hak asasi manusia 
yang telah diratifikasi:

•	 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Aksesi 22 Juli 
1997).

•	 Konvensi PBB tentang Penghapusan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Ratifikasi 30 Maret 
2004).

•	 Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Tindakan Perdagangan Orang, terutama 
Perempuan dan Anak-Anak, tambahan pada Konvensi PBB tentang Penghapusan Kejahatan 
Terorganisir Transnasional (Aksesi 30 Maret 2004).

•	 Protokol terhadap Penghapusan Penyelundupan Buruh Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, 
tambahan pada Konvensi PBB tentang Penghapusan Kejahatan Terorganisir Transnasional 
(Aksesi 30 Maret 2004).

•	 Konvensi tentang Hak-hak Anak (Aksesi 15 Juli 1991).
•	 Konvensi tentang Kebebasan Berkumpul dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (Ratifikasi 4 

Maret 1955).
•	 Konvensi tentang Kerja Paksa (Ratifikasi 4 Maret 1955).
•	 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (Ratifikasi 14 

Maret 1955).
•	 Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di 

Medan Pertempuran Darat (Aksesi 25 Agustus 1992).
•	 Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit 

dan Korban Karam (Aksesi 25 Agustus 1992).
•	 Konvensi Jenewa tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang (Aksesi 25 Agustus 1992).
•	 Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang (25 Agustus 1992).
•	 Konvensi Internasional untuk Penghapusan Bom Teroris (Aksesi 12 November 2001).
•	 Konvensi Internasional untuk Penghapusan Pendanaan Tindakan Terorisme (Ditandatangani 12 

November 2001).
•	 Konvensi Internasional untuk Penghapusan Pembajakan Pesawat Udara (Ratifikasi 22 Mei 1996).
•	 Konvensi tentang Kekebalan dan Hak-hak Istimewa Perserikatan Bangsa-Bangsa (Aksesi 25 

Januari 1955).
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Tinjauan

Persatuan Burma mendapat kemerdekaan dari Britania 
Raya pada tanggal 4 Januari 1948. Beberapa bulan 
sebelum kemerdekaan, Majelis Konstituante bertemu dan 
menyetujui sebuah Konstitusi bagi Persatuan Burma pada 
tanggal 24 September 1947 (Konstitusi 1947). Konstitusi 
tersebut mulai berlaku pada saat kemerdekaan. Konstitusi 
menyebutkan sistem parlemen dua kamar (bikameral) di 
mana Perdana Menteri adalah Kepala Pemerintahan dan 
Presiden adalah Kepala Negara. Secara umum, bahasa 
Konstitusi mengenai sistem pemerintahan berdasarkan 
Konstitusi 1947 dapat digambarkan menjadi sistem 
Parlementer yang di dalamnya Perdana Menteri, bukan 
Presiden, yang melaksanakan kekuasaan eksekutif 
dan pemimpin partai mayoritas yang memegang 
banyaknya kursi di Lower House menjadi Perdana 
Menteri. Dalam hal ini, pemilu multi-partai berdasarkan 
Konstitusi 1947 diadakan pada tahun 1951-1952, 
1956, dan 1960 di mana Liga Kebebasan Rakyat 
Anti Fasis (Anti Fascist People’s Freedom League, AFPFL) 
membentuk pemerintahan. Maka, berdasarkan Konstitusi 
1947, sistem pemerintahan adalah Parlementer, bukan 
Presidensial.

Konstitusi 1947 juga menyatakan adanya badan 
peradilan yang independen. Terdapat dua puncak 
pengadilan, yakni Mahkamah Agung dan Pengadilan 
Tinggi Burma dan keduanya telah berfungsi dengan 
kebebasan dan integritas yang kemudian menurun seiring 
dengan aksi berlebihan dari eksekutif Pemerintah.i

Pada tanggal 2 Maret 1962, sekelompok perwira 
militer dipimpin oleh Kepala Staf (alm.) Jenderal Ne Win 
mengambil alih kekuasaan melalui sebuah kudeta militer 
dari Pemerintah yang dipilih secara demokratis dari (alm.) 
Perdana Menteri U Nu. Presiden, Ketua Mahkamah 
Agung, Perdana Menteri, dan anggota Kabinet bersama 
dengan pemimpin lainnya ditangkap. Sebuah Dewan 
Revolusi beranggotakan 17 orang dibentuk oleh 
Jenderal Ne Win yang bertindak sebagai Ketua. Lalu, 
sebuah pemerintahan revolusioner juga dibentuk dengan 
menempatkan Jenderal Ne Win sebagai Perdana 
Menteri. Jenderal Ne Win juga mengambil alih urusan 
pertahanan, dalam negeri, keuangan, dan perencanaan 
nasional.

Pada tanggal 30 Maret 1962, Mahkamah Agung dan 
Pengadilan Tinggi Burma yang dibentuk berdasarkan 
Konstitusi 1947 dihapuskan melalui sebuah keputusan 
Dewan Revolusioner. Dewan Revolusioner tidak secara 
formal menghapus atau menunda penerapan Konstitusi 
1947 tetapi dengan penghapusan formal Parlemen dan 
dua cabang pengadilan, maka serta sebagian besar 
lembaga politik dan hukum berdasarkan Konstitusi 1947 
secara efektif berakhir.

Dari Maret 1962 sampai Maret 1974 Burma tidak 
memiliki Konstitusi dan Dewan Revolusioner memerintah 
dengan keputusan-keputusan (‘Surat perintah’, ‘undang-
undang’)ii yang diumumkan melalui radio dan surat kabar 
dan sebagian besar terdapat pernyataan ‘Perintah ini 
berlaku secepatnya’. Pada tanggal 25 September 1971, 
sebuah Komisi Penyusun Konstitusi Negara yang berjumlah 
97 orang anggota dibentuk oleh Purnawirawan Brigadir 
San Yu, anggota Dewan Revolusioner sebagai Ketuanya.iii 

Penyusunan apa yang akan menjadi Konstitusi 1974 
memakan waktu dua tahun dan Konstitusi diputuskan 
melalui referendum yang berlangsung dari 15 sampai 
31 Desember 1973. Saat itu diumumkan bahwa 90,91 
persen pemilih dalam referendum nasional memilih 
Konstitusi baru ini. Pada tanggal 3 Januari 1974, Dewan 
Revolusioner menyatakan bahwa ‘Konstitusi Baru Negara’ 
disahkan.iv

Konstitusi 1974 sangat berbeda dari pendahulunya. 
Mukadimahnya menyatakan bahwa oleh karena 
‘kekurangan dalam Konstitusi [1947] dan akibat negatif 
dari parlemen demokrasi kapitalis, penyebab Sosialisme 
mendekati akhir’.v Pasal 11 Konstitusi 1974 menyatakan 
bahwa ‘Negara mengadopsi sistem satu partai’. Partai 
Program Sosialis Burma merupakan satu-satunya partai 
dan harus memimpin negara’. Konstitusi 1974 hanya 
membuat keadaan nyata (de facto) menjadi Konstitusional. 
Pada tanggal 23 Maret 1964, Dewan Revolusioner 
mengeluarkan Undang-Undang untuk Melindungi 
Persatuan Nasionalvi yang di dalamnya membubarkan 
semua partai politik kecuali Partai Program Sosialis Burma 
(Burma Socialist Programme Party, BSPP) dan aset partai 
dirampas.
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Tidak ada pemisahan kekuasan berdasarkan Konstitusi 
1974. Hal ini dapat digambarkan sebagai ‘Konstitusi 
sosialis’ di mana (sebagai contoh) berdasarkan Konstitusi 
1974 hakim-hakim di dalam lembaga-lembaga yudisial 
ternama dengan nama yang berbau sosialis ‘Dewan 
Keadilan Rakyat’ (Council of People’s Justices) merupakan 
anggota Dewan Legislatif unikameral (Pyithu Hluttaw)vii 

dan melapor padanya.viii

Konstitusi 1974 secara efektif berakhir dengan 
pengambilalihan militer melalui Dewan Pemulihan 
Ketertiban dan Hukum Negara (State Law and Order 
Restoration Council, SLORC) pada tanggal 18 September 
1988. Satu minggu sebelumnya, sebagai balasan atas 
demonstrasi nasional terhadap Pemerintahan Partai 
Program Sosialis Burma, Dewan unikameral satu partai 
Pyithu Hluttaw dalam ‘mengatasi Konstitusi’ (istilah 
yang digunakan dalam resolusinya) memutuskan untuk 
mengadakan pemilu multi-partai pada tanggal 11 
September 1988 dalam waktu ‘kurang dari 30 hari dan 
tidak lebih dari 90 hari’.ix Pada hari pengambilalihan, junta 
militer baru SLORC mengumumkan penghapusan semua 
kekuasaan Negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 
1974.x Seperti pendahulunya Dewan Revolusioner 26 
tahun sebelumnya, SLORC tidak secara formal atau 
resmi baik menghapus, menunda, atau menghilangkan 
Konstitusi 1974 meskipun dapat dikatakan bahwa 
Konstitusi 1974 bernasib sama dengan pendahulunya 
Konstitusi 1947 dan berakhir pada September 
1988. Pada hari pengambilalihannya, SLORC juga 
mengumumkan penghapusan Undang-Undang untuk 
Melindungi Persatuan Nasional tahun 1964 yang telah 
menghapus semua partai politik kecuali Partai Program 
Sosialis Burma.

SLORC mengumumkan bahwa pemilu multi-partai 
akan diadakan segera setelah restorasi stabilitas 
politik. Pada tanggal 27 Mei 1990 ‘pemilihan umum 
demokrasi multi-partai’ dilaksanakan. 93 partai politik 
berpartisipasi dalam pemilu yang akhirnya dimenangi 
oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (National League 
for Democracy, NLD) yang menang hampir 60 persen 
suara dan 81 persen kursi di Majelis Nasional. Majelis 
ini tidak pernah terbentuk. Ketua SLORC, Jenderal Senior 
Saw Maung mengumumkan bahwa tidak ada Konstitusi 
dan bahwa sampai sebuah ‘Konstitusi yang jelas’ ada, 
SLORC akan tetap berkuasa. Hal ini bertentangan dengan 

pernyataannya sebelumnya dalam sebuah pidato pada 
hari Angkatan Darat tahun 1989 bahwa setelah ‘pemilu 
Tatmadaw akan menyerahkan kekuasaan kepada partai 
yang menang dan akan kembali ke barak’.xi

Pada tanggal 23 Juni 1992, terdapat sebuah pertemuan 
dengan partai-partai politik untuk memfasilitasi 
pembentukan Konstitusi baru dan diumumkan bahwa suatu 
‘Konvensi Nasional’ akan menyusun prinsip-prinsip untuk 
memandu Konstitusi baru. Pertemuan pertama Konvensi 
Nasional diadakan pada tanggal 9 Januari 1993 dan 
diakhiri pada hari yang sama. Bahkan sebelum Konvensi, 
SLORC menawarkan ‘enam prinsip dasar  ‘ untuk 
dimasukkan ke dalam Konstitusi baru. Diantara keenam 
prinsip tersebut adalah Tatmadaw (Angkatan Darat) agar 
dapat berpartisipasi dalam peran kepemimpinan politik 
nasional dalam negara yang akan datang.’xii

Pembentukan Konstitusi memakan waktu 15 tahun 
dan 4 bulan, mulai dari pertemuan pertama ‘Konvensi 
Nasional’xiii yang diatur SLORC sampai pada waktu 
Konstitusi 2008 ‘diadopsi’ oleh Dewan Pembangunan 
dan Perdamaian Negara (State Peace and Development 
Council) pada tanggal 29 Mei 2008.xiv Konstitusi 
2008, seperti halnya Konstitusi 1974, diadopsi melalui 
sebuah ‘referendum nasional’ dengan 92,48 persen 
pemilih menyetujui Konstitusi baru.xv Seperti halnya kritik 
keras terhadap ‘referendum nasional’ yang ‘menyetujui’ 
Konstitusi 1974,xvi juga terdapat banyak kritik terhadap 
‘referendum’ yang ‘menyetujui’ Konstitusi 2008. Konstitusi 
2008 dapat dianggap praetorian dalam pengertian 
bahwa pengaruh militer sangat besar dan dominan dan 
unik dalam sejarah modern Konstitusi.xvii

 Pada tanggal 7 November 2010, ‘pemilu multi-partai’ 
sekali lagi diadakan. Istilah ‘pemilu’ digunakan dengan 
pertimbangan. Sebelum pemilu, lima aturan yang kejam 
dikeluarkan oleh Dewan Pembangunan dan Perdamaian 
Negara.xviii Hasil yang tidak mengejutkan adalah bahwa 
Partai Pembangunan dan Persatuan Solidaritas Pemerintah 
‘menang’ lebih dari 75 persen kursi di Amyotha Hluttaw 
dan Pyithu Hluttaw.xix Pertemuan pertama legislatif yang 
didominasi oleh militer diadakan pada tanggal 31 Januari 
2011. Pada minggu ketiga Maret 2011, Presiden, dua 
orang Wakil Presiden, Ketuaxx Mahkamah Konstitusi dan 
anggotanya, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, 
Auditor Negara, Ketuaxxi dan anggota Komisi Pemilu 
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Persatuan (Union Election Commission) direkomendasikan 
oleh ‘Presiden terpilih’ untuk ‘pengesahan’ oleh Pyidaungsu 
Hluttaw. Akan tetapi, beberapa posisi dan lembaga yang 
diatur dalam Konstitusi 2008 belum dibentuk.

Dikarenakan Konstitusi 2008 baru saja berlaku, rujukan 
akan dibuat ke Konstitusi 2008 serta Konstitusi-konstitusi,xxii 
struktur negara,xxiii peraturan perundang-undangan,xxiv 
kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik sebelum tahun 
2008. 

1. Pendukung konsep rule of law oleh otoritas Burma 
(Myanmar)

Pernyataan terkini mengenai apa itu rule of law menurut 
rezim berkuasa dapat dilihat dalam sebuah laporan apa 
yang mantan Perdana Menteri Jenderal Thein Seinxxv 
katakan pada September 2009 dalam New Light of 
Myanmar yang dioperasikan oleh negara:

Perdana Menteri Jenderal Thein Sein mengatakan 
lembaga administratif pada berbagai tingkatan perlu 
untuk secara pasti mengetahui mengenai kebijakan 
dan tujuan negara. Hal ini diperlukan untuk mendorong 
munculnya situasi damai, modern, dan maju dengan 
menegakkan Tiga Tujuan Nasional Utama (Our 
Three Main National Causes) kita sebagai suatu 
kebijakan negara selama negara masih ada. Untuk 
melakukannya, rule of law adalah penting. Pada 
saat negara berada dalam situasi penting, langkah-
langkah konstan akan diambil untuk memastikan rule 
of law ada untuk mengatasi segala gangguan. Dalam 
hal ini, kemampuan tinggi administratif sipil adalah 
faktor utama dan akan berkontribusi banyak kepada 
stabilitas dan perdamaian komunitas. Maka, untuk 
memastikan kemampuan administratif yang tinggi dan 
rule of law, kekuatan dewan-dewan pembangunan 
dan perdamaian desa diperlukan, menurut Perdana 
Menteri.xxvi

Dan lagi:

Perdana Menteri Jenderal Thein Sein mengatakan 
bahwa pilar legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
merupakan kepentingan utama bangsa, dan usaha 
pembentukan bangsa harus dilakukan melalui 

implementasi tiga pilar tersebut. Dari ketiga pilar 
tersebut, pilar yudikatif sangat mutlak seperti legislatif 
dan eksekutif, dan hukum merupakan aturan atau 
disiplin bagi bangsa. Merupakan tugas lembaga 
administratif untuk mengawasi ketentuan atau 
kedisiplinan masing-masing warga negara untuk 
patuh, katanya. Maka, petugas hukum dan petugas 
yudisial memainkan peran penting dalam proses 
pembentukan sebuah bangsa. Dalam menyetujui, 
membahas, dan menafsirkan undang-undang, 
peraturan, prosedur, dan perintah, petugas hukum 
perlu untuk melakukannya sesuai dengan prinsip 
dasar Tiga Tujuan Utama Nasional kita yakni non-
disintegrasi Persatuan, non-disintegrasi solidaritas dan 
pelestarian kedaulatan.xxvii

Tidak ada pembahasan apapun ataupun praktik 
dalam beberapa dekade terakhir– mengenai Negara 
‘bertanggung jawab atas hukum dan kebutuhan akan 
lembaga pengadilan yang independen serta kepatuhan 
pada norma-norma hak asasi manusia internasional’.xxviii

2. Pemerintah Dan Pejabat-Pejabat Serta Wakil-
Wakilnya Bertanggung Jawab Berdasarkan 
Hukum 

Dari 1988 sampai 30 Maret 2011, Burma secara 
resmi dan formal diperintah oleh sekelompok perwira 
militer dan oleh sebuah Dewan Militer, disebut Dewan 
Pembangunan dan Perdamaian Negara. Ketika masa 
sidang sekarang dari Legislatif selesai pada akhir Maret 
2011,xxix Konstitusi 2008 dapat dianggap mulai berlaku. 
Dalam periode pra-Konstitusi 2008, Pemerintah dan 
pejabatnya tidak bertanggung jawab berdasarkan hukum. 
SLORC dan Dewan Pembangunan dan Perdamaian 
Negara (SPDC) mengambil tampuk kekuasaan melalui 
pengambilalihan militer setelah secara brutal mengatasi 
keresahan masyarakat. Meskipun SLORC mengumumkan 
bahwa hukum positif tetap berlaku sampai secara formal 
dihilangkan,xxx Jenderal Saw Maung mengatakan, 
mantan Ketua SLORC, bahwa negara diatur oleh 
hukum perang, yang berarti ‘sama sekali bukan 
hukum’.xxxi SLORC dan penerusnya, kewenangan SPDC 
untuk membuat, menghapus, mengamandemen, atau 
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menyetujui peraturan perundang-undangan menjadi tak 
terbatas. Kewenangannya tidak dibatasi oleh Konstitusi, 
Statuta, konvensi administratif atau peraturan perundang-
undangan. Lebih lanjut, bahkan setelah Konstitusi 2008 
secara penuh berlaku, telah secara jelas dikatakan dalam 
Konstitusi itu sendiri bahwa:

Segala panduan kebijakan, hukum, peraturan, 
pemberitahuan, dan deklarasi Dewan Restorasi 
Ketertiban dan Hukum Negara dan Dewan 
Pembangunan dan Perdamaian Negara atau 
perbuatan-perbuatan, hak dan tanggung jawab 
Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara 
harus diserahkan kepada Republik Persatuan 
Myanmar.xxxii

Tindakan SLORC dan SPDC diberikan kekebalan 
berdasarkan Konstitusi, membuat mereka tak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Kalimat 
kedua Pasal 445 Konstitusi dengan jelas menyatakan:

Tidak ada satupun proses peradilan yang dapat 
dilakukan terhadap Dewan-Dewan ini [Dewan 
Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara dan 
Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara] 
atas segala perbuatan yang mereka lakukan sebagai 
akibat implementasi tugas-tugas mereka.xxxiii

Dengan pengalaman yang ada, sangat tidak mungkin 
bagi ‘lembaga kehakiman yang baru’ yang dibentuk 
berdasarkan Konstitusi 2008 akan menerima ‘tantangan’ 
mengenai keabsahan, cakupan atau penerapan klausul 
‘kekebalan’ tersebut. Terlepas dari Pasal 445, terdapat 
ketentuan lain dalam Konstitusi 2008 yang membuat 
militer tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
– setidaknya tidak dalam pengertian dasar ‘tanggung 
jawab’.

Contohnya, berdasarkan Bab 1 ‘Prinsip-prinsip Dasar 
Persatuan’, Pasal 20(b) menyatakan ‘Dinas-dinas 
Pertahanan memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan 
secara independen semua urusan angkatan bersenjata’. 
Pasal 319 menyatakan bahwa ‘… Mahkamah perang 
dibentuk sesuai dengan Konstitusi dan hukum lainnya 
dan harus mengadili personil dinas-dinas Pertahanan.’ 
Fakta bahwa semua masalah terkait dengan Dinas-dinas 
Pertahanan tidak masuk ke dalam wilayah pengadilan 

sipil – termasuk Mahkamah Agungxxxiv dan Mahkamah 
Konstitusixxxv – secara jelas mengindikasikan bahwa 
personil Angkatan Bersenjata dan aktivitas mereka tidak 
akan dibawa ke dalam proses hukum yang biasa. 
Bagaimanapun, bila mereka masuk ke dalam jurisdiksi 
pengadilan sipil, pengadilan ini akan sangat tidak 
mungkin untuk mengadili sendiri keberatan terhadap tidak 
dapat dipertanggungjawabkannya aktivitas militer.

Konstitusi 2008 memiliki elemen-elemen 
‘pertanggungjawaban’ dalam pengertian luas 
kata tersebut. Ada beberapa ketentuan mengenai 
pertanggungjawaban Presiden,xxxvi Wakil Presiden,xxxvii 

Serikat Menteri,xxxviii Jaksa Agung,xxxix Ketua dan Hakim 
Mahkamah Agung,xl Ketua dan anggota Mahkamah 
Konstitusi.xli Secara teoritis, ketentuan-ketentuan ini dapat 
dianggap sebagai peningkatan dari keadaan Konstitusi 
pra-2008 di mana semua anggota ‘Legislatif’ adalah 
Dewan-dewan militer berkuasa dan pemerintah berkuasa 
serta Menteri-menteri pemerintahanxlii tidak bertanggung 
jawab menurut hukum dan bahkan dalam teori.xliii

Namun demikian, tidak ada ketentuan 
pertanggungjawaban bagi Panglima Angkatan 
Bersenjata. Perbedaan ini membuat baik Panglima 
dan Angkatan Bersenjata ‘tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban’ bahkan dalam teori dan 
menanggalkan pentingnya ketentuan Konstitusional 
mengenai ‘pertanggungjawaban’. Lebih lanjut, sejak 
‘Presiden terpilih’,xliv dua orang Wakil Presiden terpilih, dan 
lainnya merupakan mantan anggota Partai Pembangunan 
dan Persatuan Solidaritas yang ‘memenangi’ lebih dari 
75 persen kursi di dua lembaga legislatif, kemungkinan 
meminta pertanggungjawaban pimpinan pemerintahan 
hanya muncul dalam teori, bukan kenyataan. Lebih 
lanjut, Pasal 418 sampai 420 Konstitusi 2008 memiliki 
ketentuan mengenai pengambilalihan kekuasaan resmi 
dalam situasi darurat oleh Panglima Angkatan Bersenjata. 
Ketentuan ini menguatkan posisi militer dan membuat 
mereka kebal dari segala tuntutan hukum dan memberikan 
kekuasaan/mandat penuh kepada Angkatan Bersenjata.

Konstitusi 2008 juga secara signifikan menguatkan, 
mengkonstitusionalisasikan, dan melanggengkan metode 
atau cara pembatasan memerintah dan aturan militer. 
‘Hukum dasar’ melanggengkan aturan militer dan segala 
usaha perubahan harus  ‘sesuai dengan tata cara yang 
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terdapat dalam hukum dasar’. Prosedur amendemen 
ini tidak memerlukan pengertian umum dari rule of law. 
Contohnya, Pasal 6 (f) Konstitusi 2008 menyatakan 
bahwa ‘tujuan tetap Persatuan’ termasuk ‘menjalankan 
Dinas-dinas Pertahanan untuk dapat ikut serta dalam 
kepemimpinan politik nasional negara’.xlv Pasal 20 (b) 
lebih jauh menyatakan bahwa ‘Dinas-dinas Pertahanan 
memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan secara 
independen segala urusan angkatan bersenjata’ dan 
Pasal 420 sampai 432 Konstitusi 2008 yang menyatakan 
pengambilalihan kekuasaan oleh Panglima Pertahanan 
hanya dapat diubah dengan ‘persetujuan dari 75 persen 
perwakilan di Pyidaungsu Hluttaw, setelah sebuah 
referendum nasional diadakan hanya dengan suara lebih 
dari setengah yang boleh memberikan suara’.xlvi

Ketentuan seperti ‘menjalankan Dinas-dinas Pertahanan 
untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik 
nasional negaraxlvii sangat sulit diamendemen, sementara 
pemindahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
dari Persatuan kepada Panglima Pertahanan membuatnya 
mampu untuk mengeluarkan langkah-langkah untuk 
dengan cepat memulihkan keadaan seperti semua dalam 
Persatuanxlviii dapat dengan mudah dilakukan melalui 
keputusan darurat. Sementara pengeluaran keputusan 
darurat akan sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan tidak 
secara formal ‘mengesampingkan ketentuan Konstitusi’, 
adalah nyata bahwa ketentuan ini problematik dan tidak 
tunduk pada konsep rule of law.

Bukan kudeta militer 1962 yang mengakhiri parlemen 
demokrasi di Burma ataupun pengambilalihan militer 
di tahun 1988 disetujui, ditetapkan, atau terdapat 
dalam Konstitusi yang pernah ada di Burma. Meskipun 
pengambilalihan militer di tahun 1962 dan 1988 
tidak Konstitusional, mereka secara efektif berhasil 
menghapuskan Piagam-piagam yang pernah ada. Untuk 
‘memperbaiki’ hal ini dari pengambilalihan militer di masa 
mendatang, Konstitusi 2008 secara resmi mengizinkan 
suatu ‘pengambilalihan militer yang Konstitusional’.xlix 

Konstitusi secara resmi mengizinkan tidak hanya 
pengeluaran Peraturan Darurat dari Presiden – yang 
dalam hal apapun adalah seorang militer atau memiliki 
‘pandangan’ militer – tetapi juga pemindahan kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif kepada Panglima 
Pertahanan. Maka terdapat persetujuan Konstitusional 

bagi pengambilalihan militer meski dalam situasi ‘darurat’ 
dan ‘lindung’. Ketentuan praetorian ini jelas adalah unik 
diantara Konstitusi Negara-negara ASEAN, jika tidak 
diantara negara di dunia. Mereka tidak membahas 
isu pertanggungjawaban setidaknya sejauh sampai 
pimpinan-pimpinan militer yang tinggi dan tindakan-
tindakan militer sebagai satu kesatuan terkait. Petugas 
dan agen-agennya tidak bertanggung jawab  menurut 
hukum, malahan, hukum secara implisit mengizinkan dan 
‘memberi wewenang’ untuk tidak bertanggung jawab .

3. Undang-Undang Dan Prosedur Penangkapan, 
Penahanan Dan Penghukuman Tersedia Secara 
Terbuka, Sah Dan Tidak Sewenang-Wenang; 
Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Atas Integritas 
Fisik, Kebebasan Dan Keamanan Pribadi, Dan 
Kepatutan Prosedural Di Dalam Hukum

Undang-undang dan prosedur penangkapan, 
penahanan, dan penghukuman dapat ditemukan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Beberapa hukum ini sangat mirip, jika bukan kebetulan, 
dengan yang ada pada bekas jajahan Inggris di ASEAN 
seperti Malaysia dan Singapura. Peraturan perundang-
undanganl jajahan Inggris dan hukum pidana serta 
keputusan dikeluarkan oleh berbagai Dewan Militer – 
termasuk Dewan Revolusioner,li SLORC,lii SPDC,liii dan 
Pemerintah Partai Program Sosialis Burma yang dibentuk 
dengan Konstitusi 1974 – digunakan untuk melegitimasi 
semua penangkapan tidak sah atau pengekangan 
kebebasan.liv

Undang-undang memberi dampak pengekangan 
kebebasan menjadi ‘sah’ dan tidak ‘sewenang-wenang’

Undang-Undang untuk Melindungi Negara dari Elemen-
Elemen Subversif yang Mengancam tahun 1975lv 
mengizinkan penahanan ‘sewenang-wenang’, jika 
diperlukan tanpa komunikasi (incommunicado), sampai 
5 tahun.lviUndang-Undang ini telah digunakan secara 
diskriminatif dan sewenang-wenang terutama terhadap 
lawan Pemerintah termasuk Daw Aung San Suu Kyi. 
Terlebih daripada itu, Undang-Undang ini telah digunakan 
untuk memperpanjang masa penahanan terhadap 
lawan-lawan Pemerintah dan untuk memperpanjang 
masa penahanan mereka yang hukumannya telah 
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selesai. ‘Batas’ pertama penahanan pemimpin pelajar 
oposisi Burma Min Ko Naing dari Maret 1989 sampai 
November 2004 seharusnya selesai pada tahun 1999 
tapi penahanan diperpanjang berdasarkan Pasal 10 (a) 
peraturan ini.lvii

Akses publik terhadap undang-undang

KUHP dan KUHAP secara terbuka dapat diakses 
dalam pengertian bahwa mereka diterbitkan dalam 
buku Statuta dan dalam 12 volume Kitab Undang-
Undang Burma.lviii Undang-undang pra-kolonial dan pra-
kemerdekaan seperti Undang-Undang Asosiasi Tidak 
Sah 1908, Undang-Undang Ketertiban Umum 1947 
(UU Pelestarian) diterbitkan dalam bahasa Inggris dan 
‘tersedia’ dalam Kitab Undang-Undang Burma. Undang-
Undang untuk Melindungi Negara dari Elemen-Elemen 
Subversif yang Mengancam tahun 1975 (dalam bahasa 
Burma) diterbitkan dalam sebuah buku saku pada 
waktu dikeluarkan dan tersedia di beberapa toko buku 
Pemerintah dan toko buku kuno. 

Undang-undang yang dikeluarkan oleh SLORC dan 
SPDC diterbitkan dalam surat kabar Pemerintah sehari 
setelah diumumkan. Pada akhir dari masa sidang 
pertama, Legislatif (Pyidaungsu Hluttaw) pada tanggal 30 
Maret 2011 tidak mengeluarkan undang-undang baru, 
tapi ketika mengeluarkan undang-undang baru maka 
undang-undang tersebut akan diterbitkan dan dimasukkan 
dalam berita negara dan ‘undang-undang harus berlaku 
pada hari diumumkan kecuali apabila ada maksud lain 
dikemukakan’.lix

Namun demikian, ada beberapa laporan bahwa 
setidaknya satu undang-undang baru yang dikeluarkan 
oleh SPDC tidak diterbitkan ke publik. Majalah on-line 
Irrawaddy melaporkan bahwa pada tanggal 17 Januari 
2011 (beberapa saat sebelum Pyidaungsu Hluttaw 
memasuki masa sidang pada tanggal 31 Januari 2011) 
sebuah undang-undang dikeluarkan dan dibagikan 
secara rahasia diantara pejabat Pemerintah pada tanggal 
11 Februari 2011 ‘yang memberikan Panglima Militer 
kekuasaan dan diskresi absolut dalam penggunaan 
‘dana khusus’ tak terbatas yang tidak masuk ke dalam 
anggaran pertahanan negara’.lx Artikel tersebut juga 
mengatakan bahwa satu dari sekian ketentuan berbunyi: 
‘Panglima Tatmadaw [angkatan bersenjata] mempunyai 

kewenangan untuk menggunakan Dana Khusus dalam 
kurs lokal atau asing sementara dan memberikannya untuk 
non-disintegrasi Persatuan, non-disintegrasi solidaritas 
nasional, dan pelestarian kedaulatan nasional’. 
Irrawaddy juga melaporkan bahwa Undang-Undang 
tersebut menetapkan bahwa ‘pengeluaran Dana Khusus 
tidak dapat diaudit, dipertanyakan, atau dikemukakan 
oleh siapapun’.lxi Bila Undang-Undang ini dikeluarkan 
secara ‘rahasia’ dan tanpa publikasi maka – tidak seperti 
undang-undang lainnya yang meskipun kejam setidaknya 
diterbitkan – undang-undang ini akan tidak mengikuti 
standar internasional peraturan perundang-undangan. 
Tidak ada situs apapun bagi undang-undang yang 
dikeluarkan oleh Dewan Militer berkuasa.

Undang-Undang (dan praktik) mengenai penangkapan, 
penahanan, dan penghukuman yang mempertahankan 
hak atas integritas fisik, kebebasan dan keamanan orang 
dan keadilan prosedural dalam undang-undang

Undang-undang yang mengizinkan penahanan tanpa 
diberitahukan terlebih dahulu mengenai tuduhan 
terhadapnya (kecuali pernyataan ambigu bahwa aksinya 
berpotensi membahayakan ‘keamanan nasional’) telah 
disebutkan. Pelapor Khusus tentang Situasi Hak Asasi 
Manusia di Myanmar menyatakan:

… banyak persidangan dilakukan secara tertutup, 
dalam lingkungan penjara, tanpa penasihat hukum, 
tanpa kehadiran atau sepengetahuan anggota 
keluarga tahanan, tanpa bukti atau dengan bukti yang 
dipalsukan, dan sesuai dengan putusan sewenang-
wenang hakim.lxii

Ada juga laporan-laporan lengkap LSMlxiii yang dengan 
cermat mendokumentasikan nama kasus, pengadilan, 
protagonis, termasuk nama hakim dan petugas yang 
mengindikasikan bahwa tanpa mempedulikan apa yang 
tertulis dalam undang-undang, penerapan mengenai 
‘penangkapan, penahanan, dan penghukuman’ dalam 
banyak kasus tidak mempertahankan atau menjaga hak 
atas integritas fisik, kebebasan dan keamanan orang dan 
keadilan prosedural dalam undang-undang.lxiv

Terdapat jaminan prosedural ‘dalam undang-undang’ 
mengenai peradilan yang adil. Hal ini termasuk Pasal 2 
Undang-Undang Kehakiman tahun 2000,lxv pembelaan 
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prosedural terhadap penahanan sewenang-wenang,lxvi 
pembelaan prosedural terhadap penyiksaanlxvii tetapi 
penerapannya termasuk putusan pengadilan bukan 
hanya tidak sesuai dengan undang-undang dan prosedur 
ini tapi juga melanggar inti dari ketentuan-ketentuan ini. 
Contohnya, dalam kasus Union of Myanmar v. U Ye 
Naung and Onelxviii komposisi panel hakim Mahkamah 
Agung (Ketua Mahkamah U Aung Toe) mengatakan 
bahwa pengakuan yang diperoleh dari personil intelijen 
militer tanpa pengawasan badan yudisial diterima dalam 
hal tidak adanya bukti dari terdakwa bahwa bukti tersebut 
diambil dengan cara yang dilarang oleh Pasal 24 
Undang-Undang Pembuktian. Pengadilan membalikkan 
pembuktian dengan memanggil terdakwa untuk 
membuktikan bahwa intelijen militer telah memaksanya 
untuk mengakui dalam proses yang seluruhnya tanpa 
pengawasan yudisial.lxix

Beberapa aktivis politik telah dihukum penjara dengan 
waktu yang tidak biasa. Contohnya, Khun Htun Oo, Ketua 
Liga Nasional untuk Demokrasi Shan, dihukum penjara 
selama 93 tahunlxx dan aktivis Min Ko Naing selama 65 
tahun.lxxi Kedua contoh ini hanyalah sedikit dari sekian 
banyak kasus. Menanggapi pernyataan bahwa terdapat 
‘2.200 tahanan politik di Myanmarlxxii pada Januari 
2011 Kelompok Kerja Dewan HAM PBB mengenai 
Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodical Review, 
UPR) Sesi ke-10, perwakilan Myanmar membalas bahwa 
“tahanan politik” dan “tahanan sebenarnya” berada di 
penjara karena telah melanggar hukum positif, dan bukan 
karena pandangan politik mereka.lxxiii

Penahanan sewenang-wenang

Sebuah laporan PBB tahun 2007 menyatakan bahwa 
militer telah menekan demonstrasi, yang secara damai 
dilakukan oleh biksu Budha, menembak tanpa pandang 
bulu ke kerumunan massa, membunuh dan melukai sejumlah 
banyak orang.lxxiv Otoritas terlibat dalam pelanggaran ini 
belum dibawa ke pengadilan. Mengingat realitas politik, 
hukum, dan yudisial di lapangan, mereka kerap menikmati 
kekebalan. Dalam kasus dan peristiwa yang muncul 
sebelum Revolusi Saffron juga terdapat banyak peristiwa 
penangkapan sewenang-wenang yang mengutip nama 
kasus-kasus pengadilan dan putusan-putusan sewenang-
wenang yang diberikan oleh pengadilan. Rincian kasus 
tidak perlu disebutkan di sini karena mereka disebutkan 
dalam dokumen PBB.lxxv

Penggunaan penyiksaan

Dalam presentasinya kepada Dewan HAM PBB terkait 
dengan Tinjauan Periodik Universal pada Januari 2011, 
delegasi Myanmar menyatakan bahwa ‘penyiksaan 
adalah kejahatan berat dan Konstitusi melarang bentuk 
penyiksaan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi 
atau merendahkan martabat manusia’.lxxiv Namun, Majelis 
Umum PBB pada tahun 2008, 2009, dan 2010 telah 
menyatakan keprihatinannya terhadap antara lain ‘praktik 
berkelanjutan’ dari penahanan sewenang-wenang serta 
penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat manusia dan juga meminta 
Pemerintah untuk mempersilahkan investigasi independen 
dan penuh atas semua laporan pelanggaran hak asasi 
manusia dan mengadili mereka yang bertanggung jawab ’.lxxvii

Upaya hukum yang tepat waktu dan efektif di hadapan 
pengadilan yang kompeten untuk pelanggaran hak asasi 
manusia yang dasar

Lembaga kehakiman tidak independen dari badan 
eksekutif, terutama dalam kasus politik. Pemerintah sering 
tidak mengakui banyak pelanggaran hak dasarlxxviii 
meskipun banyak dokumen membuktikan sebaliknya, 
termasuk oleh Majelis Umum PBB,lxxix Pernyataan Presiden 
Dewan Keamanan PBB,lxxx dan berbagai laporan Pelapor 
Khusus PBB.lxxxiTidak ada ‘pengadilan yang kompeten’ 
ketika ‘upaya hukum’ dicari untuk pelanggaran hak-hak 
dasar. Asian Legal Resource Centre memberikan contoh 
kasus di mana upaya hukum dicari untuk pelanggaran 
hak; alih-alih memperoleh upaya hukum, mereka justru 
dihukum.lxxxii

Lima surat perintah menurut Konstitusi 2008: tidak ada 
‘harapan lebih’

Sejak saat SLORC mengambil alih sampai pembentukan 
dan pemberlakuan Konstitusi 2008, tidak ada upaya 
hukum yang efektif bagi pelanggaran hak asasi dasar 
atau lebih spesifik bagi penahanan sewenang-wenang, 
dan yang tidak menjaga integritas fisik dan keamanan 
seseorang.
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Pasal 296 Konstitusi 2008 menyatakan:

Mahkamah Agung Persatuan:
(a) Mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan 

surat perintah berikut:
(i) Surat Perintah Habeas Corpus
(ii) Surat Perintah Mandamus
(iii) Surat Perintah Pelarangan (Prohibition)
(iv) Surat Perintah Quo Warranto
(v) Surat Perintah Certiorari

(b) Pengajuan untuk mengeluarkan surat perintah 
harus ditunda dalam hal ketika situasi darurat 
dikeluarkan.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan 
surat perintah tercantum dalam Pasal 25 dari Konstitusi 
1947. Ketika tahun 1962 militer mengambil alih, 
‘hak untuk menggerakkan Mahkamah Agung untuk 
penegakan setiap hak yang termuat dalam Bab ini [Bab 
II Konstitusi 1947 berjudul “Hak-hak Dasar”] dengan ini 
dinyatakanlxxxiii tidak berlaku lagi. Pada awal Maret 1962 
ketika Ketua Mahkamah Agung Persatuanlxxxiv ditahan 
dan ketika setidaknya satu orang lagi dari mantan hakim 
Mahkamah Agunglxxxv juga ditahan tanpa tuduhan atau 
persidangan, penahanan-penahanan ini dilakukan tanpa 
ada dasar hukum. Mahkamah Agung dan Pengadilan 
Tinggi Burma dihapuskan oleh sebuah keputusan Dewan 
Revolusioner. Maka, sejak tahun 1962 tidak ada kasus 
dalam pengadilan manapun dimana seorang tahanan 
dibebaskan oleh Pengadilan.

Konstitusi 2008 berlaku pada hari pertama Pyidaungsu 
Hluttawmemulai rapatnyalxxxvi dan Mahkamah Agung 
yang beranggotakan 7 orang belum, terhitung sejak 
minggu ketiga Maret 2011, secara resmi memulai 
tugasnya. Akankah tahanan-tahanan politik – yang 
menurut suatu sumber berjumlah 2.076 oranglxxxvii – dapat 
memohonkan surat perintah di atas kepada Mahkamah 
Agung yang baru?

Mengingat bahwa Mahkamah Agung sebelumnya 
(dari periode September 1988 sampai Maret 2011) 
telah dibentuk oleh keputusan SLORC dan dengan 
Undang-Undang Kehakiman tahun 2000lxxxviii dan bukan 
berdasarkan Konstitusi 2008, dapat dikatakan bahwa 
ia tidak akan memiliki jurisdiksi untuk mengeluarkan surat 
perintah. Berdasarkan Konstitusi 2008, ‘Mahkamah 

Agung’, yang anggotanya, termasuk Ketua Mahkamah 
U Aung Toe, ditunjuk oleh Dewan Militer. Lima dari enam 
orang mantan hakim Mahkamah Agung ‘diizinkan untuk 
pensiun’ pada hari yang sama oleh SPDC. Kedua, 
usaha-usaha oleh pihak oposisi NLD untuk ‘menantang’ 
beberapa undang-undang yang dikeluarkan oleh SPDC 
mengenai registrasi NLD ditolak mentah-mentah.lxxxix Tidak 
independennya lembaga kehakiman telah berlangsung 
lebih dari beberapa dekade, menggambarkan tidak 
berubahnya pemerintahan militer. Setiap perubahan 
signifikan mengenai hal ini dan pemasukkan kembali 
kebebasan kehakiman dalam model dan fungsi 
Mahkamah Agung Burma pada dekade 1940-an dan 
1950-an tidak akan terjadi di masa mendatang.

4. Proses Dimana Undang-Undang Disahkan Dan 
Diberlakukan Dapat Diakses, Adil, Efisien Dan 
Berlaku Sama

Pada akhir Maret 2011, ketika masa sidang pertama 
Pyidaungsu Hluttaw berakhir, ia tidak membuat undang-
undang baru berdasarkan Konstitusi 2008.xcTidak ada 
undang-undang baru dikeluarkan berdasarkan Konstitusi 
2008 padahal bagian ini terutama berkenaan dengan 
mekanisme-mekanisme dan praktik-praktik Konstitusi pra-
2008.

Tidak terdapat pengawasan dalam hal dua Dewan militer 
yang mengeluarkan undang-undang. Undang-undang 
yang dikeluarkan oleh SLORC dan SPDC ditandatangani 
oleh Ketua Dewan dan diumumkan di surat kabar. 
Lalu, mereka akan menerbitkannya di buku saku dan 
umumnya tersedia di beberapa toko buku Pemerintah 
atau di beberapa toko buku swasta. Beberapa undang-
undang yang dikeluarkan Dewan militer menjadi bahan 
kritik tajamxci dan tidak dapat dikatakan ‘adil’ atau 
‘diterapkan dengan adil’. Banyak dari undang-undang 
yang dikeluarkan oleh Dewan militer ini secara materi 
dan substansi tidak adil.xcii Oleh karena sebagian besar 
undang-undang diumumkan (terkadang hanya intisari) 
melalui radio dan televisi dan diterbitkan keesokan harinya 
di semua surat kabar Pemerintah,xciii dapat dikatakan 
bahwa undang-undang dapat ‘diakses’.xciv
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Fakta bahwa undang-undang ini tidak diterapkan dengan 
adil dapat juga dilihat dalam contoh nyata yang diberikan 
oleh berbagai organisasi, seperti Pelapor Khusus PBB 
tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar.xcv 
Laporan Asian Legal Resource Centre kepada Dewan 
HAM PBB saat pembahasan Tinjauan Periodik Universal 
mendiskusikan penerapan undang-undang yang tidak 
adil, sewenang-wenang di bawah berbagai judul seperti 
polisi di Myanmar tidak berfungsi ‘sebagai kekuatan 
sipil yang profesional tetapi sebagai paramiliter dan 
agen intelijen di bawah perintah angkatan bersenjata’ 
dan bahwa ‘penangkapan dan penahanan sewenang-
wenang rutin dilakukan; penggunaan penyiksaan dan 
perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan 
martabat manusia, dan kematian di tahanan; pemaksaan 
menandatangani dokumen yang tidak berdasar hukum, 
tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum dan tuduhan 
ganda, dan rekayasa kasus’.xcvi

Legislatif diawasi oleh partai pemerintah (Partai 
Pembangunan Solidaritas Persatuan) dengan lebih dari 
75 persen anggota legislatif dari partai tersebut.xcvii 
Sebagai tambahan, di dalam kedua Dewan Legislatif, 
Pyithu Hluttawxcviii dan Amyotha Hluttawxcix terdapat 25 
persen perwakilan militer yang secara langsung ditunjuk 
oleh Panglima Militer.

Terdapat beberapa aturan ketat dan tidak praktis bukan 
hanya untuk mengajukan rancangan undang-undang 
tapi bahkan untuk bertanya di dalam Legislatif.c Pada 
pertengahan Maret 2011, partai ‘oposisi’, Kekuatan 
Demokratik Nasional (National Democratic Force, NDF)ci 
memiliki ide untuk mengajukan rancangan undang-
undang untuk memberikan amnesti umum kepada para 
tahanan politik.cii Menjadi jelas bahwa ide atau proposal 
ini tidak akan diproses lebih daripada ‘proposal’ dalam 
pertemuan Kedua Dewan Legislatif yang berakhir pada 
tanggal 30 Maret 2011. Lebih lanjut, tidak ada satupun 
dari beberapa orang anggota oposisi yang duduk 
dalam Legislatif telah berbicara atau bahkan secara 
informal ‘memodifikasi’ beberapa ketentuan undang-
undang termasuk yang dikeluarkan oleh Dewan militer.
Dalam situasi yang paling tidak memungkinkan untuk 
ide semacam itu diusulkan, akan sangat sulit bahkan 
untuk mencapai tahap ‘proposal’.ciii Maka, undang-
undang yang akan datang tidak akan diundangkan dan 
ditegakkan dalam cara yang adil dan mudah diakses. 

Dari September 1988 sampai ke masa sidang pertama 
Pyidaungsu Hluttaw yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 
2008, tidak ada proses pembahasan legislatif. Sejauh 
pemanggilan masa sidang kedua Dewan Legislatif dapat 
disebut sebagai ‘proses legislatif’, maka hal tersebut dapat 
dikatakan memenuhi ‘pemberitahuan yang tepat waktu’. 
Oleh karena di dalam periode Konstitusi pra-2008 
tidak ada proses legislatif, isu mengenai pemberitahuan 
tepat waktu dan ‘terbuka untuk umum’ dijawab dengan 
negatif. Proses persidangan kedua Dewan Legislatif juga 
tidak terbuka untuk umum. Konstitusi 2008 menyatakan 
bahwa ‘proses persidangan dan rekaman Pyidaungsu 
Hluttaw harus diterbitkan. Namun, proses persidangan 
dan rekaman yang dilarang oleh hukum atau resolusi 
Pyidaungsu Hluttaw tidak dapat diterbitkan.civ

5. Keadilan Diputus Oleh Pengadilan Dan Lembaga-
Lembaga Keadilan Yang Kompeten, Tidak 
Memihak Dan Independen 

Dalam banyak kasus, terutama kasus-kasus yang 
melibatkan lawan politik yang ‘melanggar hukum 
positif’cv, lembaga kehakiman di semua tingkatan tidak 
akan imparsial ataupun independen.cvi Mengenai 
kompetensi, membandingkan laporan-laporan hukum 
Pengadilan Burmacvii pada tahun pertama kemerdekaan 
tahun 1948 dan tahun kemerdekaan ke-50 pada tahun 
1998, telah dicatat bahwa terjadi penurunan dalam hal 
kualifikasi akademis dan profesional para hakim, format 
pelaporan hukum, dan kualitas putusan-putusan dua 
cabang Pengadilan yang beroperasi setelah lima puluh 
tahun kemerdekaan.cviii

Apakah Jaksa Penuntu Umum (JPU), hakim dan petugas-
petugas pengadilan diangkat, diangkat kembali, 
dipromosikan, ditugaskan, didisiplinkan dan diberhentikan 
dengan cara yang mendorong independensi dan 
akuntabilitas? 

Sejak September 1988 sampai Januari 2011, Hakim 
Mahkamah Agung ditunjuk oleh Dewan militer dan 
juga ‘diizinkan untuk pensiun’ berdasarkan kehendak 
Dewan militer. SPDC juga mengangkat hakim Lower 
Court setelah ‘berkoordinasi’ dengan Mahkamah 
Agung.Fakta bahwa lembaga eksekutif telah secara 
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jelas mengarahkan bahwa hakim mengikuti kebijakan 
Negara, dan cara pengangkatan dan pemberhentian 
para hakim menunjukkan tidak adanya independensi dan 
ketidakberpihakan dalam cabang yudikatif.

Apakah proses peradilan dilakukan secara tidak berpihak 
dan bebas dari pengaruh yang tidak patut oleh pejabat-
pejabat publik atau perusahaan-perusahaan swasta?

Di bagian-bagian dan sub-sub bagian awal isu ini telah 
dibahas.Tidak ada independensi badan kehakiman dan 
otoritas eksekutif dan militer telah mempengaruhi hasil-
hasil putusan.

Teori ‘jaminan’ pembelaan dan menargetkan pengacara 
pembela 

Hak atas pembelaan tetapi tidak harus oleh penasihat 
hukum diakui dalam Undang-Undang Kehakiman tahun 
2000. Pasal 2(f) ‘jaminan dalam semua kasus hak atas 
pembelaan dan hak untuk banding menurut hukum’. Pasal 
375 Konstitusi 2008 juga menyatakan bahwa ‘seorang 
terdakwa memiliki hak atas pembelaan sesuai dengan 
hukum’. Ketentuan-ketentuan ‘jaminan’ atau ‘janji’ atas 
hak atas pembelaan ini menjadi tidak berarti ketika 
seseorang mengetahui kenyataan di lapangan. Asian 
Legal Resource Centre mendokumentasikan beberapa 
kasus di mana pengacara pembela menjadi target 
penggunaan yang salah dan sewenang-wenang, antara 
lain, Undang-Undang Praktisi Hukum tahun 1880 (1880 
Legal Practitioners Act), Undang-Undang Penghinaan 
terhadap Pengadilan tahun 1926 (1926 Contempt 
of Courts Act).cix Para pengacara pembela ini menjadi 
target karena mereka terlibat dalam pembelaan terhadap 
‘orang-orang yang didakwa dalam kasus-kasus politik’.cx

Akses publik terhadap proses peradilan

Saat Laporan ini sedang ditulis, artikel berita mengutip 
sebuah putusan Mahkamah Agung Myanmarcxi yang 
menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung Myanmar telah menyatakan bahwa 
bukanlah tanggung jawab hakim untuk memutuskan 
siapa yang dapat menghadiri persidangan dari 
orang-orang yang ditahan dalam penjara, sikap 
yang digambarkan oleh ahli-ahli hukum sebagai 

‘sangat mengherankan’. Putusan ini keluar sebagai 
hasil dari banding yang diajukan oleh Phyo Wei 
Aung, yang menghadapi tuntutan pembunuhan atas 
sejumlah serangan granat di Rangoon selama festival 
Thingyan tahun lalu. Ia memohon banding ke hakim 
untuk memperbolehkan keluarganya menghadiri 
persidangan, tetapi ditolak oleh otoritas penjara 
Insein. Para hakim dan ahli hukum kemudian tidak 
dapat membalikkan keputusan tersebut. Komisi Hak 
Asasi Manusia Asia (Asia Human Rights Commission) 
yang berkedudukan di Hong Kong mengatakan 
bahwa persidangan tersebut menyoroti lebih lanjut 
masalah-masalah serius dalam sistem hukum di Burma.

Sementara hakim dalam ruang sidang di luar penjara 
di Burma tidak dapat melaksanakan persidangan 
dengan adil, setidaknya ia memiliki sejumlah 
kewenangan atas ruang sidang: sebaliknya, rekannya 
dalam penjara tidak memiliki hal ini.

Ia berada dalam skenario Alice di Negeri Dongeng 
(Alice in Wonderland), bertengger di dalam ruang 
sidang di mana ia tidak memiliki kuasa atasnya, 
memutus kasus di mana putusannya sudah dibuat: 
seseorang yang bukan hakim menempati bukan 
ruang sidang bukan dalam sebuah persidangan.

Hal ini menegaskan pernyataan bahwa putusan 
tersebut menunjukkan ‘betapa jauhnya logika telah 
meninggalkan’ sistem peradilan di Burma dan 
‘menggarisbawahi sejauh mana lembaga kehakiman 
di Burma telah melepaskan kewenangannya demi 
dinas-dinas keamanan’.

Sentimen tersebut digaungkan oleh David Mathieson, 
analis Burma di Human Rights Watch, yang 
mengatakan kepada DVB bahwa ‘ini merupakan satu 
contoh lagi bahwa pengadilan di Burma melayani 
junta militer, bukan masyarakat atau keadilan.’cxii

Survey singkat Konstitusi 2008 mengenai lembaga 
kehakiman: kurang lebih sama atau ada sedikit 
perkembangan?

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, terdapat 
ketentuan-ketentuan mengenai Kehakiman dalam Konstitusi 
2008.cxiii Hanya Bagian-bagian tertentu dalam Konstitusi 
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yang secara khusus berbicara tentang Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi akan dibahas secara 
singkat mengenai kompetensi, ketidakberpihakan, 
dan independensi lembaga kehakiman dan lembaga-
lembaga keadilan.

Berdasarkan Konstitusi 2008, Presiden harus ‘mengajukan 
nominasi orang yang cocok untuk diangkat sebagai Ketua 
Mahkamah Agung Persatuan kepada Pyidaungsu Hluttaw 
dan untuk mendapatkan persetujuannya.’cxiv Akan tetapi, 
‘surat protes’ berikut mengikutinya:

Pyidaungsu Hluttaw harus tidak memiliki hak untuk 
menolak orang yang dinominasikan oleh Presiden 
untuk diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung 
Persatuan dan Hakim-hakim Mahkamah Agung 
Persatuan kecuali dapat dengan nyata dibuktikan 
bahwa orang-orang tersebut tidak memenuhi 
persyaratan untuk posisi sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 301.cxv

‘Persyaratan’ untuk mendapatkan persetujuan dari 
Pyidaungsu Hluttaw hanya sebatas formalitas demikian 
pula semua pengangkatan pada tingkat Persatuan oleh 
Presiden termasuk Menteri-Menteri dalam pemerintahan,cxvi 
Jaksa Agung,cxvii Auditor Negara,cxviii Ketua dan 
Anggota Mahkamah Konstitusi.cxix Konstitusi 2008 lebih 
jauh memperbolehkan Presiden dan perwakilan dari 
Amyotha Hluttaw dan Pyithu Hluttaw untuk meminta 
pertanggungjawaban Ketua dan Hakim Mahkamah 
Agungcxx, yang semakin menegaskan ‘kontrol’ Presiden 
atas Mahkamah Agung.

Menurut Undang-Undang Kehakiman tahun 2000, 
tidak ada masa menjabat yang ditetapkan secara 
implisit ataupun eksplisit untuk Ketua dan Hakim-hakim 
Mahkamah Agung. Hakim-hakim Mahkamah Agung 
‘diperbolehkan untuk pensiun’ dan lima (dari enam orang) 
hakim Mahkamah Agung ‘pensiun’ pada hari yang sama 
pada tahun 1998.cxxiSelain itu, setidaknya untuk Ketua 
Mahkamah Agung (berdasarkan pengaturan dalam 
Konstitusi pra-2008) yang diangkat pada tanggal 27 
September 1988,cxxii tidak ada usia pensiun wajib. Maka, 
Ketua Mahkamah Agung U Aung Toe, yang kini berusia 
85 tahun, tetap akan menjadi Ketua Mahkamah Agung 
selama 22,5 tahun. Pada tanggal 30 Maret 2011, ia 
diminta untuk melepas jabatan dengan pengangkatan 
Ketua Mahkamah Agung yang baru, yakni Tun Tun Oo.

Sebaliknya, Konstitusi 2008 mensyaratkan bahwa 
seorang hakim dimintai pertanggungjawaban baik atas 
dasar inisiatif Presiden atau anggota Pyithu Hluttaw atau 
Amyotha Hluttaw dan hanya setelah pertanggungjawaban 
mereka baru dapat diberhentikan dari posisi.cxxiii Lebih 
lanjut, masa menjabat sampai usia pensiun, yakni tujuh 
puluh tahun.cxxiv Pasal 303 Konstitusi 2008 menyatakan 
bahwa:

Ketua Mahkamah Agung Persatuan dan Hakim-
hakim Mahkamah Agung Persatuan menjabat 
sampai usia 70 tahun kecuali salah satu alasan 
di bawah muncul:

(a) Mengundurkan diri atas kemauannya 
sendiri;

(b) Dimintai pertanggungjawaban sesuai 
dengan Konstitusi dan diberhentikan 
dari posisi;

(c) Dinyatakan tidak mampu untuk 
meneruskan masa jabatan dikarenakan 
kecacatan permanen yang disebabkan 
baik oleh cacat mental ataupun fisik 
sesuai dengan hasil temuan dewan 
medis yang dibentuk oleh undang-
undang ;

(d) Kematian.

Hal ini berbeda dengan ‘Masa Menjabat Mahkamah 
Konstitusi’ yang ‘sama dengan Pyidaungsu Hluttaw, yakni 
lima tahun’,cxxv  dengan ketentuan bahwa ‘Mahkamah 
Konstitusi Persatuan, pada akhir masa jabatan, terus 
melaksanakan fungsinya sampai Presiden membentuk 
sebuah Mahkamah baru di bawah Konstitusi’.cxxvi

Proses pemberhentian dan pemecatan Ketua dan Hakim-
hakim Mahkamah Agung boleh jadi terlihat tidak praktis 
tetapi harus dicatat bahwa dalam Pyidaungsu Hluttaw, 
25 persen anggotanya adalah militer yang ditunjuk dan 
lebih dari 75 persen anggota kedua Hluttaw merupakan 
anggota Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan. 
Maka dari itu, sepertinya sekali Presiden mengusulkan 
pemberhentian, Ketua atau Hakim-hakim Mahkamah 
Agung dapat dipecat dari jabatan. Lalu, menurut Konstitusi 
2008 tidak ada dasar untuk ganti rugi dalam Mahkamah 
Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki jurisdiksi dalam 
menafsirkan klausul kekebalan terkait dengan tindakan 
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anggota Angkatan Bersenjata.cxxvii Lebih lanjut, Pasal 
322 Konstitusi 2008 mendaftarkan ‘fungsi dan tugas 
Mahkamah Konstitusi’ dalam tujuh sub-bagian yang 
berbedacxxviii dan meskipun disebutkan dalam Pasal 
322 (a) bahwa jurisdiksi Mahkamah Konstitusi termasuk 
menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Konstitusi, 
cakupan dan penerapan ketentuan-ketentuan tertentu 
Konstitusi mungkin melebihi kapasitas Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini bukan semata-mata karena ketentuan-
ketentuan mengenai mahkamah perang. Hal ini 
dikarenakan: (a) militer memiliki ‘hak untuk secara 
mandiri mengatur dan memutus segala urusan angkatan 
bersenjata;cxxix (b) Mahkamah perang terpisah dari semua 
pengadilan termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi;cxxx dan (c) ‘dalam mengadili keadilan militer 
… keputusan Panglima Pertahanan adalah final dan 
mengikat’.cxxxi

Hanya ‘Presiden, Juru Bicara/Ketua Pyidaungsu Hluttaw, 
Juru Bicara/Ketua Pyithu Hluttaw, Juru Bicara/Ketua 
Amyotha Hluttaw, Ketua Mahkamah Agung Persatuan 
dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Persatuan yang 
‘memiliki hak untuk mengajukan masalah langsung 
untuk meminta interpretasi, resolusi, dan pendapat 
Mahkamah Konstitusi Persatuan’.cxxxii Batasan institusi 
ini tampaknya tidak akan ‘memulai’ isu terkait dengan 
ketentuan ‘kekebalan’ yang terdapat dalam Pasal 445 
Konstitusi 2008. Pasal 326 Konstitusi 2008 menyatakan 
bahwa ‘Kepala Menteri Wilayah atau Negara, Ketua/
Juru Bicara Wilayah atau Negara Hluttaw, Ketua Badan 
Pemimpin Divisi Administrasi Mandiri, atau Badan 
Pemimpin Zona Administrasi Mandiri, perwakilan dengan 
jumlah setidaknya sepuluh persen dari total perwakilan 
Pyithu Hluttaw atau Amyotha Hluttawjuga memiliki hak 
untuk mengajukan masalah untuk meminta interpretasi, 
resolusi dan pendapat Mahkamah Konstitusi’ tapi hanya 
bila sesuai dengan prosedur.’cxxxiii

Maka, keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak membawa 
harapan atau ekspektasi besar bahwa institusi yudisial 
yang independen, tidak memihak akan hadir ataupun 
bahwa prinsip-prinsip Negara Hukum (dalam bahasa 
Konstitusi 2008) ‘akan berlaku’.
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Catatan Kaki

i. Lihat misalnya Ma Ahmar v. The Commissioner of Police and One, 1949 Burma Law Reports (BLR), Supreme Court (SC) 39 
di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa penyebarluasan pamflet Partai Komunis Burma tentang ‘pembunuhan mantan 
Perdana Menteri Thakin Nu’ bukan alasan untuk penahanan berdasarkan Undang-Undang Pelestarian Ketertiban Umum 
tahun 1947. Kewenangan judicial review sudah dilakukan yang mencakup sebuah putusan penting Mahkamah Agung yang 
menyatakan bahwa perbuatan Presiden merupakan perbuatan yang melampaui kewenangan. Lihat Ah Kham v. U Shwe 
Phone, 1952 BLR (SC) 222. 

ii. ‘Keputusan’ dikeluarkan oleh Dewan Revolusioner yang diumumkan di radio dan diterbitkan di surat kabar. Versi Bahasa 
Inggris keputusan akan menggunakan istilah ‘undang-undang’ dan surat kabar berbahasa Inggris (hanya dua dan 
dioperasikan oleh Pemerintah) akan sering menyatakan bahwa ‘Dewan Revolusioner mengeluarkan undang-undang baru.’ 

iii. Lihat The Working People’s Daily (Rangoon) 26 September 1971. 
iv. Lihat The Guardian (Rangoon) 4 Januari 1974. Judul ‘New State Constitution Adopted’ ditulis dalam spanduk warna merah. 

Konstitusi 1974 diadopsi pada tanggal 3 Januari 1974 tetapi baru berlaku penuh pada Maret 1974 ketika Dewan 
Revolusioner dipimpin oleh Ketua U Ne Win menyerahkan kekuasaan kepada partai tunggal Pyithu Hluttaw dan U Ne Win 
menjadi Presiden pertama dari Republik Sosialis Persatuan Burma. 

v. Paragraf ketiga Konstitusi 1974. Terjemahan Bahasa Inggris dari Konstitusi 1974 dapat ditemukan pada AP Blaustein 
and GH Flanz, Constitutions of the World (Oceana Publication, New York, 1990). Tersedia di www.blc-burma.org/pdf/
Constitution/1974%20Constitution. pdf (diakses 3 Februari 2011).

vi. Lihat The Guardian (Rangoon), 24 Maret 1964 mengenai Undang-Undang Melindungi Persatuan Nasional. Pada tanggal 18 
September 1988 Dewan Restorasi Ketertiban dan Hukum Negara yang telah berkuasa dihapuskan dengan undang-undang 
1964 yang dibuat oleh Dewan Revolusioner. 

vii. Kata Burma Pyithu Hluttaw digunakan untuk (Lower House) Legislastif menurut Konstitusi 1947 (Westminster) serta menurut 
Konstitusi 2008 meskipun menurut Konstitusi 1947 kata ‘Parlemen’ digunakan dalam terjemahan Bahasa Burma pada tahun 
1948-1962. Pyithu Hluttaw selalu digunakan sebagai pengganti kata ‘Parlemen’ baik dalam bahasa Inggris maupun Burma 
untuk mengacu kepada Legislatif unikameral masa periode Konstitusi 1974 (Sosialis-satu partai). Menurut Konstitusi 2008, 
‘Lower House’ disebut Pyithu Hluttaw sementara ‘Uhaler House’ disebut Amyotha Hluttaw. Gabungan kedua Dewan disebut 
Pyidaungsu Hluttaw (‘Legislatif Persatuan’).

viii. Pasal 34 dan Pasal 104 Konstitusi 1974, Pasal 104 sebagian menyatakan: ‘Dewan Keadilan Rakyat bertanggung jawab 
kepada Pyithu Hluttaw  dan harus melapor kepada Pyithu Hluttaw mengenai administrasi keadilan.’ 

ix. Item baru resolusi Pyithu Hluttaw dapat dibaca di The Working People’s Daily (Rangoon, Burma), 12 September 1988.
x. Perintah No. 2 Dewan Restorasi Ketertiban dan Hukum Negara sebagaimana dilaporkan The Working People’s Daily, 19 

September 1988. 
xi. Lihat surat kabar berbahasa Burma Loke Thar Pyi Thu Nazin, 28 Maret 1989, ketika seluruh pidato Jenderal Saw Maung 

diterbitkan. 
xii. Untuk laporan terkini dari tujuan-tujuan yang diberikan oleh bekas Dewan Restorasi Ketertiban dan Hukum Negara, Lihat Joint 

Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade Submission on Myanmar by the Department of Foreign Affairs and Trade 
(1995).

xiii. Item berita dalam masa sidang pertama Konvensi Nasional ditunda sampai keesokan harinya, lihat edisi The New Light of 
Myanmar 10 Januari 1993, 10 Januari 1993. 

xiv. Terjemahan bahasa Inggris Mukadimah Konstitusi 2008 menyatakan bahwa ‘Konstitusi Republik Persatuan Myanmar diadopsi 
pada hari kedua puluh sembilan bulan Mei tahun 2008’.

xv. Untuk laporan perbandingan lihat People’s Daily (Beijing), ‘Myanmar formally announces ratification of new constitution draft’, 
31 Mei 2008, juga diakses di http://english.people.com. cn (diakses 27 Februari 2011). 
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xvi. Lihat Myint Zan, ‘Law and Legal Culture, Constitutions and Constitutionalism in Burma’ dalam Alice ES Tay (ed) East Asia- 
Human Rights, Nation-Building, Trade, hal. 236-29. Salah satu analisis ‘referendum’ yang membuat disetujuinya Konstitusi 
2008, lihat Donald M Lihatkins, ‘Myanmar in 2008, Hardship Compounded’ (2009) 49 (1) Asian Survey 166, hal. 169-
170 dan sumber-sumber yang dikutip di dalamnya.

xvii. Lihat Myint Zan, ‘Myanmar (Burma) From Parliamentary System to Constitutionless and Constitutionalized One-Party and 
Military Rule’ dalam Clauspeter Hill/Jorg Menzel (ed) Constitutionalism in Southeast Asia, hal. 191, 195 (terutama catatan 
kaki nomor ii), 197, hal. 205-209.

xviii. Lihat misalnya, Aljazeera news report, 3 November 2010 ‘Restrictions Mar Myanmar Election’, http//english.aljazeera.net/
vide/asiapacific/2010/2010113103512880770.html (diakses 27 Februari 2011). Lihat juga ‘Myanmar bars outsider 
from polls’ (18 Oktober 2010) (diakses 27 Februari 2011), ‘Voting ends in Myanmar elections’ (7 November 2010), (diakses 
27 Februari 2011) dalam situs yang sama. 

xix. Terjemahan bahasa Inggris Konstitusi 2008 tidak menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Inggris. Amyohtha Hluttaw 
dapat kurang lebih digambarkan sebagai ‘Upper House’ dan Pyithu Hluttaw dapat kurang lebih digambarkan sebagai 
Dewan Perwakilan Rakyat atau ‘Lower House’. Pembentukan Pyithu Hluttaw disebutkan dalam Pasal 109 Konstitusi 2008, 
pembentukan Amyotha Hluttaw diatur dalam Pasal 141 Konstitusi 2008 dan pembentukan gabungan Amyotha Hluttaw dan 
Pyithu Hluttaw disebut Pyidaungsu Hluttaw (‘Legislatif Persatuan’) disebutkan dalam Pasal 74 Konstitusi 2008. 

xx. Pasal 321 and 327 Konstitusi 2008 menggunakan istilah ‘Ketua’ (Chairperson) dalam kaitannya dengan Mahkamah 
Konstitusi Persatuan. 

xxi. Berbeda dengan istilah yang digunakan bagi Mahkamah Konstitusi, Pasal 398 dan Pasal 400 Konstitusi 2008 menggunakan 
istilah ‘Chairman’ untuk Komisi Pemilu Persatuan (Union Election Commission). 

xxii. Konstitusi 2008 disahkan pada tanggal 29 Mei 2008. Pasal 441 menyatakan ‘Referendum nasional diadakan untuk 
pengesahan Konstitusi ini di mana lebih dari setengah pemilih memilih, yang mana mayoritas pemilih memilih setuju, Konstitusi 
berlaku di seluruh negeri sejak hari pertama Pyidaungsu Hluttaw rapat. Maka, Konstitusi ‘berlaku’ pada tanggal 31 Januari 
2011 ketika Pyidaungsu Hluttaw berkumpul. 

xxiii. Pasal 444(a) menyatakan bahwa ‘pemerintah yang ada pada hari Konstitusi ini berlaku harus terus menjalankan tugas-
tugasnya sampai pemerintah baru terbentuk dan diberikan tugas sesuai dengan Konstitusi ini’. 

xxiv. Pasal 445 menyatakan bahwa ‘setiap pedoman kebijakan, undang-undang, peraturan, pemberitahuan Dewan Pemulihan 
Ketertiban dan Hukum Negara dan Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara diserahkan ke Republik Persatuan 
Myanmar’. Pasal 446 menyatakan: ‘Hukum positif tetap berlaku sejauh mereka tidak bertentangan dengan Konstitusi ini atau 
jika mereka diamendemen oleh Pyidaungsu Hluttaw’. Maka, secara kasat mata semua undang-undang termasuk keputusan-
keputusan (decrees) yang disusun oleh Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara dan Dewan Pembangunan dan 
Perdamaian Negara tetap berlaku.

xxv. Perdana Menteri Jenderal Thein Sein pensiun dari militer dan ‘bertanding’ dalam pemilu pada November 2010 dari 
Partai Pembangunan Solidaritas di mana Jenderal Senior (Kepala Dewan Restorasi Ketertiban dan Hukum Negara dan 
Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara sejak 23 April 1992 dan masih (bahkan setelah melepaskan jabatannya 
sebagai Ketua Dewan Militer yang dihapuskan pada tanggal 30 Maret 2001) menjadi Pembina USDP. Pada tanggal 
30 Maret 2011 dengan pembentukan pemerintah baru, Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara dihapuskan 
dan juga Panglima Militer disumpah untuk memangku jabatan. Maka Jenderal Senior Thein Sein dapat dikatakan akan 
pensiun dari posisi sebagai Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara dan juga dari posisi Panglima Militer meski ia 
mempertahankan status Jenderal Senior dan juga Pembina Partai Pembangunan Solidaritas Persatuan yang berkuasa. Pada 
tanggal 4 Februari 2011, gabungan sesi dua Legislatif memilih Perdana Menteri Thein sein sebagai Presiden tetapi pada 
minggu ketiga Maret 2011 ia belum secara resmi menjabat sebagai Presiden dan surat kabar pemerintah (pada awal Maret 
2011) mengatakan U Thein Sein sebagai ‘Presiden terpilih’. Contohnya dalam edisi berita ‘hari ke-12 sesi biasa dari sesi 
Pertama PyidaungSu Hluttaw diadakan, persetujuan dicari untuk pengangkatan Hakim Mahkamah agung orang yang cocok 
untuk ditunjuk sebagai anggota Komisi Pemilu Persatuan dicalonkan’(New Light of Myanmar, 7 Februari 2011) istilah ‘Presiden 
terpilih’ digunakan. 
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xxvi. The New Light of Myanmar, (Surat kabar berbahasa Inggris), 15 September 2009, sebagaimana dilaporkan Asian Legal 
Resource Centre, Hong Kong, “Diagnosing the Unrule of law in Burma: A submission to the UN Human Rights Council 
Universal Periodic Review” (‘Diagnosing the Unrule of law’), Bagian V, Peran Lembaga Kehakiman sebagai Penegak Kebijakan 
Eksekutif:  pernyataan-pernyataan resmi, Paragraf 10.

xxvii. The New Light of Myanmar, 13 Mei 2009, sebagaimana dilaporkan dalam ‘Diagnosing the Unrule of law’. Ibid. Lihat juga, 
Nick Cheesman, “Thin Rule of law or Unrule of law in Myanmar” (20009/2010) 82 (4) Pacific Affairs 507-613. (selanjutnya 
Nick Cheesman ‘Thin Rule of law’). 

xxviii. Lihat teks di catatan kaki nomor xxv dan bandingkan dengan teks di catatan kaki nomor xxvi dan ii. Lihat juga pernyataan 
dalam laporan tahun 2003 Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar, UN Document E/
CN.4/2003/41, paragraf 58.

xxix. Lihat misalnya, “Parliamentary Debate to be Concluded before April”, The Irrawaddy, http://www.irrawaddy.org/Pasal.
php?art-id=20890 (diakses 8 Maret 2011).

xxx. Surat Perintah SLORC No. 6/1988 tanggal 24 September 1988. Terjemahan Surat Perintah tersebut dapat dilihat dalam The 
Working People’s Daily (Rangoon) tanggal 25 September 1988.

xxxi. Lihat “Myanmar: No Law At All: Human Rights Violations under Military Rule”, (1992); Lihat juga Article 19, “Burma: No Law 
At All” (1996).

xxxii. Pasal 445 Konstitusi Republik Persatuan Myanmar. Terjemahan bahasa Inggris Konstitusi 2008 menggunakan kata ‘Bagian’ 
bukan ‘Pasal-pasal’ di dalam mengacu pada sejumlah ketentuan dalam Konstitusi. Konstitusi 1974 menggunakan istilah ‘Pasal-
pasal’ dan Konstitusi 1947 menggunakan kata ‘Bagian’. 

xxxiii. Ibid.
xxxiv. Pasal 294 Konstitusi 2008 menyatakan bahwa ‘Dalam Persatuan, terdapat sebuah Mahkamah Agung Persatuan. Tanpa 

mempengaruhi kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Perang, Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi 
dalam Persatuan’. 

xxxv. Pasal 322 Konstitusi 2008 menyatakan kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tidak termasuk mengadili 
masalah personil militer ataupun yang berkaitan dengan militer. 

xxxvi. Pasal 71 Konstitusi 2008. 
xxxvii. Ibid. Menurut Konstitusi 2008, terdapat dua orang Wakil Presiden. 
xxxviii. Pasal 233 Konstitusi 2008.
xxxix. Pasal 238 dibaca dengan Pasal 233 Konstitusi 2008.
xl. Pasal 302 Konstitusi 2008. 
xli. Pasal 334 dibaca dengan Pasal 302 Konstitusi 2008.
xlii. Berdasarkan Konstitusi pra-2008 dan struktur pemerintah Dewan militer berkuasa, SLORC dan SPDC dapat dianggap sebagai 

Legislatif karena Dewan ini ‘mengeluarkan’, ‘menolak’, ‘mengamendemen’, dan terkadang hanya ‘mengesampingkan’ atau 
‘mengganti’ undang-undang yang ada dalam tindakan dan praktik mereka. Pemerintah (eksekutif) dalam periode Konstitusi 
pra-2008 berbeda dengan Dewan militer dan ketika undang-undang baru dikeluarkan bukanlah eksekutif tetapi Dewan 
militer yang mengesahkan undang-undang yang akan beralih pada pemerintah baru yang akan dibentuk ketika masa sidang 
Pyidaungsu Hluttaw berakhir pada Maret 2011. 

xliii. Lihat catatan kaki nomor xxxi.
xliv. Istilah resmi yang digunakan adalah ‘Presiden terpilih’. 
xlv. Pasal ini terdapat dalam Bab 1 Konstitusi 2008 tentang ‘Prinsip-Prinsip Dasar Persatuan’. 
xlvi. Pasal 436 (a) Konstitusi 2008.
xlvii. Pasal 6 (a) Konstitusi 2008.
xlviii. Pasal 418 (a) Konstitusi 2008 
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xlix. Lihat Pasal 413.417. 418. 419. 420 Konstitusi 2008. Menurut Pasal 436 (a) semua pasal dapat diamendemen hanya 
‘dengan persetujuan awal dari lebih dari 75 persen perwakilan di Pyidaungsu Hluttaw, yang mana setelahnya dalam sebuah 
referendum nasional hanya dengan suara lebih dari setengah yang dapat memilih’. 

l. Lihat misalnya justifikasi (alm.) Dr. Maung Maung atas pengumuman mantan pemimpin Burma U Ne Win di radio dan 
televisi yang ternyata menjadi pidato terakhirnya pada tanggal 23 Juli 1988 bahwa ‘jika Angkatan Bersenjata menembak, 
ia menembak untuk mengenai sasaran, ia tidak menembak ke angkasa’ dengan rujukan pada Panduan Kerusuhan tahun 
1940, Dr. Maung Maung, “The 1988 Uprising in Burma”, (Yale University South East Asia Studies, hal. 90). Lihat Myint Zan, 
“Misremembrance of an Uprising” (2000) 4(2) Newcastle Law Review 101, hal. 112. 

li. Nama Dewan militer yang memerintah Burma dengan keputusan sejak tanggal 2 Maret 1962 sampai 2 Maret 1974 dan 
yang mengeluarkan lebih dari seratus undang-undang pada periode tersebut. Pasal 199 Konstitusi 1974 Republik Sosialis 
Persatuan Burma yang sudah tidak berlaku menyatakan ‘semua kebijakan, undang-undang, aturan, pemberitahuan, langkah 
proklamasi, hak dan tanggung jawab Dewan Revolusioner Persatuan Burma akan berpindah pada Republik Sosialis Persatuan 
Burma’. Bandingkan kalimat pertama yang hampir sama dari Pasal 445 Konstitusi 2008 dengan catatan kaki nomor liii di 
bawah. 

lii. SLORC juga memerintah Negara dengan keputusan dengan mengeluarkan undang-undang dari tanggal 18 September 1988 
sampai 15 November 1997. 

liii. SPDC memerintah Negara sejak tanggal 15 November 1997 dan mengeluarkan undang-undang melalui keputusan-
keputusan dan saat Laporan ini ditulis pada minggu ketiga Maret 2011, undang-undang tersebut masih berlaku. Pasal 445 
Konstitusi 2008 menyatakan: ‘Semua kebijakan, undang-undang, peraturan, pemberitahuan, dan deklarasi Dewan Restorasi 
Ketertiban dan Hukum Negara dan Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara atau perbuatan, hak dan tanggung 
jawab kedua dewan ini beralih pada Republik Persatuan Myanmar’.

liv. Misalnya, dalam Laporan Nasional yang diserahkan sesuai dengan paragraf 15(a) Lampiran Resolusi Dewan HAM No. 
5/1, Myanmar A/HRC/WG.6/10/MMR/1 paragraf 30, catatan kaki nomor xv dan xvi, Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pasal 423(1) menjadi acuan untuk mendukung pendirian Pemerintah Myanmar bahwa ‘setiap orang yang dipidana 
berhak agar hukumannya ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum’.

lv. Undang-Undang untuk Melindungi Negara dari Elemen-Elemen Subversif dan Mengancam tidak secara resmi diterjemahkan 
ke dalam bahasa Inggris. Komentar panjang dalam bahasa Inggris dengan terjemahan ketentuan-ketentuan utama dari 
peraturan tersebut dapat ditemukan dalam P Gutter dan BK Sen, “Burma’s State Protection Law[;] An Analysis of the Broadest 
Law in the World” (Burma Lawyer’s Council, Bangkok 2001). 

lvi. Pasal 14 Undang-Undang untuk Melindungi Negara dari Elemen-Elemen Subversif dan Mengancam. Lihat juga, P. Gutter dan 
B.K. Sen, Ibid.

lvii. Lihat secara umum Gutter dan Sen, Ibid., hal. 40. 
lviii. Kebanyakan dari undang-undang kolonial serta undang-undang awal kemerdekaan dikompilasi ke dalam Kitab Undang-

Undang Burma yang berjumlah 12 volume. Setidaknya beberapa dari dokumen hanya tersedia dalam bahasa asli Inggris. 
Beberapa undang-undang pasca kemerdekaan dibuat oleh bekas Parlemen Burma dalam bahasa Burma dan Inggris. Dalam 
kasus-kasus tertentu, undang-undang dalam bahasa Burma tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Inggris. Di sisi 
lain, setidaknya beberapa undang-undang zaman kolonial tidak secara resmi diterjemahkan ke dalam bahasa Burma. Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India diterjemahkan ke dalam bahasa 
Burma pada akhir tahun 1940-an atau awal 1950-an dan dapat, dengan beberapa kesulitan, ditemukan dan dibeli di toko 
buku. 

lix. Pasal 107 Konstitusi 2008.
lx. Wai Moe, ‘Than Shwe Grants Himself Power to Access Special Funds’, www.Irrawady. org/Pasal.phhal.?art_id = 20878 

(diakses 14 Maret 2011).
lxi. Ibid. 
lxii. UN Document A/HRC/13/48, paragraf 36.
lxiii. Lihat Asian Legal Resource Centre, “Diagnosing the Unrule of law”, catatan kaki nomor xxvi. 
lxiv. Ibid.
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lxv. Administrasi peradilan harus berdasar pada prinsip-prinsip berikut: ‘(e) menyelenggarakan keadilan di pengadilan yang 
terbuka kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; (f) menjamin dalam semua kasus hak atas pembelaan dan hak banding 
menurut hukum’. 

lxvi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1898) Pasal 61: ‘Polisi tidak dapat menahan seseorang tanpa perintah 
penahanan untuk waktu yang lebih lama dari semua kemungkinan yang ada dan periode tersebut, dalam hal tidak adanya 
seorang Hakim menurut Pasal 167, tidak boleh lebih dari 24 jam tidak termasuk waktu perjalanan [dari tempat penangkapan 
ke kantor polisi, dan dari sana ke Pengadilan].

lxvii. Undang-Undang Pembuktian tahun 1872, Pasal 24, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 162, 164(1).
lxviii. Laporan Hukum Myanmar 1991, (Edisi khusus) hal. 63. Putusan ditulis dalam bahasa Burma. Pelapor mengutip dari laporan 

Asian Legal Resouce Centre kepada Dewan HAM PBB tentang Tinjauan Periodik Universal.
lxix. Ibid. 
lxx. Lihat misalnya, Association for the Assistance of Political Prisoners (AAAP), “Political Prisoner Profile”, AAHAL Case No. 055, 

http://bbhaln.net/wp-content/uploads/2008/03/ Khunt-Htun-Oo-11 July 200-pdf (diakses 15 Maret 2011). 
lxxi. Amnesti Internasional, “Myanmar[;] Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review”, Sesi ke-10 

Kelompok Kerja UPR, Januari 2011, hal. 4. (‘Amnesty International Submission’). Amnesti Internasional juga melaporkan 
bahwa ‘23 anggota Kelompok Pelajar Generasi 88 termasuk Mie Mie dan Nilar Thein karena secara damai berpartisipasi 
dalam protes anti-pemerintah antara Agustus-September 2007 (Ibid), misalnya “Ko Wild, ‘Min Ko Naing bestowed Kwang 
Ju Human Rights award”, Mizzima News, 24 April 2009, http://www.mizzima.com/news/regional/2013min-ko-naing-
bestowed-Kwang Ju human rights award (diakses 15 Maret 2011). Lihat juga Amnesty International, ‘Myanmar political 
prisoners still fighting for their rights behind bars’ www.amnesty.org/en/news-and-updates/myanmar-political-prisoners-still-
fighting-for-their-right-behind-bars (diakses 19 Maret 2011). 

lxxii. Lihat misalnya, “Amnesty International Submission”, catatan kaki nomor lxxi, hal. 3, catatan kaki nomor vi.
lxxiii. Majelis Umum PBB, “Draft Report of the Working Group on Universal Periodic Review, Myanmar, UN Document, A/HRC/

WG.6/10/L.7”, (‘Draft Report of Working Group’) paragraf 51. 
lxxiv. UN Document A/HRC/7/10/Add.1, paragraf 183-185.
lxxv. Lihat Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, Opini No. 7/2008 pada kasus Ko Than Htun and Ko Tin 

Htay, Opini No. 26/2008 pada kasus Hkun Htun Oo, Sai Nyunt Lwin, Sai Hla Aung, Htun Nyo, Sai Myo Win Htun, Nyi 
Nyi Moe and Hso Ten; dan, Opini No. 44/2008 pada kasus U Ohn Than, semuanya dalam A/HRC/13/30/Add.1. 
Lihat juga, ‘Diagnosing the Unrule of law’ catatan kaki nomor xxvi pada Bagian B “Kerangka Institusional” paragraf  ii sampai 
iv Laporan di mana terdapat detail nama, kasus, pengadilan, dan hakim yang terlibat. 

lxxvi. “Draft Report of Working Group”, catatan kaki nomor lxxiii.
lxxvii. A/RES/64/238, paragraf. 7. Lihat juga A/HRC/RES/13/25, paragraf 9. Hanya sedikit contoh ketentuan yang secara 

detail memiliki informasi tentang penggunaan penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia. Lihat “Diagnosing 
Unrule of law” catatan kaki nomor xxvi di bawah sub-bagian berjudul “Penyiksaan” serta “Kematian dalam Tahanan”.

lxxviii. Lihat misalnya, Pernyataan delegasi Myanmar pada Sesi ke-10 UPR, “Draft Report of Working Group”, catatan kaki nomor 
lxxiii, paragraf 89-103. 

lxxix. Sejak tahun 1991 sampai 2010, Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi yang menyatakan keprihatinannya atas 
‘Situasi di Myanmar’. Semua resolusi ini dapat diperoleh pada situs PBB: www.un.org.

lxxx. Lihat UN Document S/PRST/2007/37.
lxxxi. Lihat misalnya, Pelapor Khusus untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar, Laporan Pelapor Khusus untuk Situasi Hak 

Asasi Manusia di Myanmar, disampaikan kepada Majelis Umum PBB, U.N. Doc. A/61/369, ¶ 32 (21 September 2006) 
(selanjutnya Pelapor Khusus Myanmar tahun 2006). Tuan Pinheiro adalah Pelapor Khusus dari tahun 2000-2008 dan Pelapor 
Khusus Tomás Ojea Quintana, Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Hak Asasi Manusia, lihat UN Doc. A/HRC/13/48.

lxxxii. “Diagnosing the Unrule of law”, catatan kaki nomor xxvi, di bawah judul “Ketiadaan Cara-cara Ganti Rugi dan Pengaduan 
Balik atas Ganti Rugi”. 
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lxxxiii. Pasal 25 Konstitusi 1947 yang sudah tidak berlaku. Benar bahwa karena jaminan yang ditetapkan dalam Konstitusi, hanya 
dalam waktu dua tahun setelah kemerdekaan, setidaknya dalam dua kasus, Mahkamah Agung yang lama menggunakan 
hak prerogatifnya untuk mengeluarkan surat perintah dan Mahkamah Agung yang lama mengarahkan Pemerintah untuk 
melepaskan tahanan. Lihat Putusan Mahkamah Agung tahun 1949, Ma Ah Mar v. The Commissioner of Police and One 
(catatan kaki nomor i) dan putusan di tahun 1960 Tinsa Maw Naing (Pemohon) v. The Commissioner of Police, Rangoon and 
Another (Responden) di mana Mahkamah Agung mengarahkan Pemerintah untuk melepaskan tahanan.   

lxxxiv. (Alm.) U Myint Thein, M.A. LL.B (Cambridge), LL.D (Honoris Causa) (Rangoon), Pengacara (1900-1994).
lxxxv. Hakim Mahkamah Agung adalah (alm.) Dr. E Maung, (1898-1977) yang bertindak sebagai Ketua Mahkamah Agung 

Persatuan, dan dalam sebuah putusan yang ditulis olehnya ‘mengarahkan’ eksekutif saat itu untuk melepas tahanan (alm.) Bo 
Yan Naing sebagai respon atas habeas corpus yang diajukan istrinya dan memerintahkan agar Bo Yan Nain dilepaskan. 

lxxxvi. Pasal 441 Konstitusi 2008.
lxxxvii. Lihat situs web Assistance Association for Political Prisoners Burma (AAHALB) www.aahalb.org (diakses 16 Maret 2011). Situs 

tersebut menyatakan dan mengelompokkan tipe-tipe tahanan politik. AAHALB menyatakan bahwa di antara para tahanan 
politik terdapat 254 biksu, 12 anggota parlemen (hasil pemilu 1990 yang akhirnya tidak pernah ada), 275 pelajar, 169 
perempuan, 397 anggota NLD, 275 mahasiswa, 169 perempuan, 397 NLD [National League for Democracy]. Namun, 
perlu dicatat pernyataan delegasi Myanmar dalam Tinjauan Periodik Universal Dewan HAM PBB bahwa ‘tahanan politik’ dan 
tahanan biasa berada di penjara karena melanggar hukum bukan karena pandangan politik. 

lxxxviii. Pembentukan, formasi, dan anggota Mahkamah Agung (pertama kali dibentuk oleh Dewan Restorasi Ketertiban dan 
Hukum Negara) pada September 1988 dan sejak minggu ketiga Maret 2011 masih berbeda dengan ‘Mahkamah Agung 
Persatuan’ yang terdiri dari satu orang Ketua Mahkamah Agung dan enam orang hakim yang dinominasikan oleh Presiden 
terpilih U Thein Sein dan disetujui oleh Pyidaungsu Hluttaw. 

lxxxix. Lihat misalnya, “Supreme Court Rejects NLD Ahaleal to be Reinstated”, situs Irrawaddy, www.irrawaddy.org/cartoon.php?art_
id=20158 (diakses 17 Maret 2011). 

xc. Lihat Pasal 95 sampai 107 Konstitusi 2008 untuk undang-undang yang akan dikeluarkan oleh Pyidaungsu Hluttaw. 
xci. Hanya sedikit undang-undang yang memiliki isi dan ketentuan represif telah dikritik dan diundangkan oleh SLORC dan SPDC 

akan disebutkan di sini. Mereka termasuk, namun tak terbatas pada, Undang-Undang Pembentukan Asosiasi tahun 1988, 
Undang-Undang Anti-Subversi tahun 1996, Undang-Undang Televisi dan Video tahun 1996, Undang-Undang Transaksi 
Elektronik tahun 2004, Undang-Undang Wajib Militer tahun 2010. Undang-Undang Pemilu terkait dengan Pemilu 2010 juga 
telah dikritik dari sisi hukum hak asasi manusia. Lihat misalnya, Amnesti Internasional, “Myanmar’s 2010 Elections: A Human 
Rights Perspective”, Dokumen Amnesti Internasional ASA/16/007/2010. 

xcii. Contohnya, Undang-Undang Wajib Militer tahun 2010 menyatakan bahwa kegagalan untuk melapor untuk wajib militer 
akan dihukum penjara tiga tahun dan yang dengan sengaja menghindari wajib militer dengan cara sakit, pura-pura sakit atau 
menyakiti dirinya sendiri akan dihukum penjara lima tahun, denda, atau keduanya, sesuai dengan hukum.’

xciii. Semua surat kabar dengan pengecualian Myanmar Times (dalam bahasa Inggris dan Burma dalam hal tidak diterbitkan setiap 
hari) dikontrol oleh Pemerintah. 

xciv. Lihat bagaimana komentar mengenai sirkulasi ‘rahasia’ hanya di antara pejabat tinggi untuk ‘Undang-Undang Pembiayaan 
Khusus’. Lihat catatan kaki nomor lx sampai lxi. 

xcv. Lihat UN Document A/HRC/13/48, paragraf 13. Lihat juga A/HRC/10/19, paragraf 99.
xcvi. “Diagnosing the Unrule of law”, catatan kaki di atas nomor xxvi, Bagian B, “Kerangka Institusional”, paragraf 12. Lampiran 

Asian Legal Resource Centre juga menyatakan bahwa kasus nyata yang muncul dalam kaitan dengan ‘peradilan tertutup’, 
kasus yang secara prosedur salah’, ‘kasus tanpa bukti dan dasar hukum’, ‘penolakan atas hak-hak terdakwa dan menargetkan 
pembela umum, ‘ketiadaan cara-cara ganti rugi dan pengaduan balik tehadap terdakwa’. (Lampiran Laporan). Dapat diakses 
di www.alrc.net.

xcvii. Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan memenangi 129 kursi dari 168 kursi (dan 56 kursi militer yang ditunjuk) 
dalam Amyotha Hluttaw (terdiri dari 76,79 persen kursi) dan memenangi 259 kursi 259 (dari 330) (terdiri dari 78,48 persen 
kursi) dan 110 kursi militer yang ditunjuk dalam Pyithu Hluttaw. Sumber: Kantor berita Xinhua “Myanmar election commission 
publishes election final results” http://www.newsxinhuanet.com/english2010/ world/2010-11/17/c-13611242.htm 
(diakses 18 Maret 2011) (Laporan berita Xinhua).
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xcviii. Pasal 109 (b) Konstitusi 2008.
xcix. Pasal 141 (b) Konstitusi 2008.
c. Lihat misalnya, Myo Thant, “Some MPs not prepared to raise questions and make motions”, www.mizima.com 14 Maret 

2011 (diakses 18 Maret 2011). 
ci. Kekuatan Demokratik Nasional (NDF) adalah kelompok pecahan (sekarang sudah resmi bubar) dari Partai Liga Nasional untuk 

Demokrasi. NDF pecah dari NLD dan memutuskan untuk dan berkompetisi dalam Pemilu November 2010. NDF memenangi 
4 kursi (dari total 224 kursi dan kursi dalam Amyotha Hluttaw) (terdiri dari 2,38 persen kursi) dan memenangi 12 kursi dari 
440 kursi di Pyithu Hluttaw (terdiri dari 3,64 persen kursi di Pyithu Hluttaw) (Sumber: Kantor Berita Xinhua, catatan kaki nomor 
xcvii).

cii. “NDF to Raise Reform Issues in Parliament”, The Irrawaddy Situs, www.irrawaddy. org/aricle.php?art-id20732 (diakses 18 
Maret 2011) (‘NDF to Raise Reform Issues’). Lihat juga Ko Htwe, “No Amnesty for Prisoners” The Irrawaddy, www.irrawaddy.
org /Pasal.php?art_id=20995 (diakses 25 Maret 2011) di mana disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri (dalam kaitannya 
dengan sebuah proposal – bukan Rancangan Undang-Undang –amnesti untuk tahanan politik yang dibuat oleh beberapa 
anggota Pyithu Hluttaw) bahwa memberikan amnesti bagi para tahanan bukanlah masalah Hluttaw atau kehakiman … hanya 
Presiden yang bisa memberikan amnesti dan hanya dengan masukan dari Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional’. 
Secara singkat dapat dikatakan di sini bahwa dalam situasi hukum biasa, pemberian amnesti dan pemberian pengampunan 
tidaklah sama. Berdasarkan Pasal 204 (a) Konstitusi 2008 ‘Presiden berwenang untuk memberikan pengampunan’ dan 
berdasarkan Pasal 204 (b) ia juga ‘berwenang untuk memberikan amnesti sesuai dengan rekomendasi dari Dewan 
Keamanan dan Pertahanan Nasional’. Intinya adalah untuk tidak membahas topik hukum bahkan pernyataan Menteri Dalam 
Negeri bagaimana sulitnya – hukum, prosedural, praktis – bagi anggota oposisi Legislatif untuk hanya ‘mengajukan proposal’ 
untuk topik di mana militer dan Pemerintah tidak mau untuk menanggapinya. 

ciii. ‘Menurut peraturan Parlemen, seorang MP harus memberitahu Ketua Dewan 10 hari lebih awal bila ia ingin mengajukan 
pertanyaan, 15 hari untuk proposal, dan maksimal 30 hari untuk mengajukan undang-undang baru. Pemimpin oposisi lainnya 
yang tidak ingin ambil bagian dalam Pemilu memiliki sikap skeptis tentang pendekatan NDF karena masa sidang Parlemen 
di Naypyidaw didominasi oleh militer dan rekannya Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP). ‘Pertanyaan 
dan proposal harus sudah di meja 10 hari sebelumnya, yang berarti USDP dan perwira militer memiliki waktu untuk memberi 
respon sebelumnya,’ ungkap Aye Thar Aung, seorang pemimpin Arakan yang adalah Sekretaris Komite Mewakili Parlemen 
Rakyat. ‘Kurang dari 20 persen Parlemen adalah non-USDP dan non-militer,’ tambahnya. ‘Maka, kami menghadapi situasi 
dimana tidak ada yang dapat kami lakukan di Parlemen.’ Dikutip dari ‘NDF to Raise Reform Issues’, Ibid.

civ. Pasal 89 Konstitusi 2008.
cv. Lihat catatan kaki nomor lxxvi. 
cvi. Lihat Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar di mana secara khusus dikatakan bahwa tidak 

adanya independensi kehakiman di Negara tersebut dan rule of law yang lemah, UN Document ‘HRC/13/48, paragraf 
13. Lihat juga A/HRC/10/19, paragraf 99. Lihat juga “Diagnosing the Unrule of law in Burma” catatan kaki nomor xxvi. 

cvii. Pada tahun 1948, secara resmi disebut sebagai ‘Burma’ maka penggunaan istilah ‘Burmese’ tanpa merujuk pada ‘Myanmar’. 
cviii. Lihat Myint Zan “A Comparison of the First and Fiftieth Years of Independent Burma’s Law Reports” (2004) 35 (2) Victoria 

University of Wellington Law Review, hal. 385-416.
cix. Lihat hal. 24-25 “Diagnosing the Unrule of law in Burma” catatan kaki nomor xxvi. 
cx. Ibid. 
cxi. Putusan Mahkamah Agung ternyata diberikan pada Februari 2011, putusan ini tidak diberikan oleh Mahkamah Agung ‘baru’ 

yang dibentuk oleh Konstitusi 2008 tetapi diberikan oleh Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Dewan Pembangunan dan 
Perdamaian Negara. 

cxii. Joesph Allchin, “Burma’s snatches power from judges”, www.dvb.no/news/burma-snatches-power-from-judges (diakses 19 
Maret 2011).

cxiii. Pasal 18 dan Pasal 19 Konstitusi 2008 dan Bab 6 mengenai ‘’Kehakiman’ dari Pasal 293 sampai 336.
cxiv. Pasal 299 (c) (i) Konstitusi 2008. 
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cxv. Beberapa kualifikasi (Ketua Mahkamah Agung Persatuan) dan Hakim-hakim Mahkamah Agung Persatuan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 301 termasuk ‘(a) usia tidak kurang dari 50 tahun dan tidak lebih dari 70 tahun… dan (d) (i) yang menjabat 
sebagai hakim Pengadilan Tinggi Wilayah dan atau Negara selama minimal lima tahun; atau yang telah menjabat sebagai 
Petugas Hukum atau Staf Hukum selama minimal 10 tahun dengan posisi tidak lebih rendah dari Wilayah ataupun Negara; 
atau (iii) yang sudah praktik menjadi advokat selama lebih dari 20 tahun; atau (iv) yang, dalam opini Presiden, seorang ahli 
hukum; (e) loyal kepada Persatuan dan warganya (f) bukan anggota partai politik; (g) yang bukan perwakilan Hluttaw.

cxvi. Pasal 232 (d) Konstitusi 2008: ‘Pengangkatan seseorang sebagai Menteri Persatuan dinominasikan oleh Presiden dan tidak 
dapat ditolak oleh Pyidaungsu Hluttaw kecuali dapat dibuktikan bahwa orang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi 
Menteri’.

cxvii. Pasal 237 (b) Konstitusi 2008. 
cxviii. Pasal 242 (b) Konstitusi 2008. 
cxix. Pasal 328 Konstitusi 2008. 
cxx. Pasal 302 (a) (b) dan (c) Konstitusi 2008. 
cxxi. 64 orang hakim termasuk lima hakim Mahkamah Agung secara bersama ‘diizinkan untuk pensiun’. Lima orang hakim senior 

dipecat melalui Surat Perintah No. A.0694(I) (15 November 1998), yang secara bersama-sama terkait dengan Menteri Luar 
Negeri, dua orang Deputi Menteri, dan lima orang anggota Pemilihan Pelayanan Sipil dan Dewan Pelatihan.

cxxii. Lihat The Working People’s Daily (Rangoon, Burma), 28 September 1988 untuk Surat Perintah Dewan Restorasi Ketertiban 
dan Hukum Negara No. 5 (27 September 1988) yang membentuk Mahkamah Agung dan menunjuk U Aung Toe sebagai 
‘Ketua’. Lebih dari 22 tahun kemudian, sejak minggu ketiga Maret 2011, U Aung Toe masih menjadi Ketua Mahkamah 
Agung – masa jabatan paling lama sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak Burma merdeka. U Aung Toe mau menggunakan 
ketentuan (meskipun tidak secara resmi dalam kasusnya) ‘diperbolehkan untuk pensiun’ (pada usia 85) pada 30 Maret 2011. 
U Aung Toe adalah pensiunan panitera di Central Court of Justice (pemberian nama pengadilan berdasarkan Konstitusi 1974) 
ketika ia ditunjuk oleh Dewan Restorasi Ketertiban dan Hukum Negara sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pada tanggal 17 
Februari 2011 kedua Dewan Legislatif ‘menyetujui’ pencalonan (yang sebentar lagi menjadi mantan Deputi Ketua Mahkamah 
Agung) Tun Tun Oo sebagai Ketua baru. Lihat, “Eighth Day Regular Session of Pydaungsu Hluttaw held Ahalroval sought for 
ahalointment of Union Chief Justice Person Suitable to be ahalointed as Union Election Commission Chairman Nominated” 
New Light of Myanmar, 18 Februari 2011, hal. 1 (juga dapat diakses di www.myanmar.com/newspaper/ nlm/Feb18_
o1.htm) (diakses 20 Maret 2011). 

cxxiii. Pasal 302(a), (b) dan (c) Konstitusi 2008.
cxxiv. Persyaratan usia (sebagai tambahan pada syarat lainnya) bukan hanya syarat untuk pensiun. Pasal 301(a) Konstitusi 2008 

menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung harus tidak lebih muda dari 50 tahun dan tidak lebih tua dari 70 tahun’. 
cxxv. Pasal 335 Konstitusi 2008.
cxxvi. Ibid.
cxxvii. Bahkan jika dikatakan melibatkan isu-isu konstitusi jika konstitusionalitas atau sebaliknya perbuatan dan interpretasi atas 

ketentuan Konstitusi dan undang-undang yang mempengaruhi militer terkait dalam Pasal 20 (b) dan 392 (b) dan Konstitusi 
2008, Mahkamah Konstitusi dapat menolak untuk melaksanakan jurisdiksi. 

cxxviii. Pasal 322 (a) sampai (g) Konstitusi 2008.
cxxix. Pasal 20 (b) Konstitusi 2008.
cxxx. Pasal 293 Konstitusi 2008. 
cxxxi. Pasal 343 Konstitusi 2008.
cxxxii. Pasal 325 Konstitusi 2008. 
cxxxiii. Penekanan ditambahkan. 
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Potret Singkati

Nama resmi: Republik Filipina

Ibukota: Manila

Kemerdekaan: 12 Juni 1898 (Kemerdekaan dari Spanyol)
4 July 1946 (Kemerdekaan dari Amerika Serikat)

Latar belakang sejarah: Filipina menjadi koloni Spanyol selama abad ke-16 dan diserahkan ke Amerika Serikat pada 
tahun 1898 sebagai akibat dari Perang Spanyol-Amerika. Filipina menjadi negara persemakmuran 
yang mandiri pada tahun 1935. Pada tahun 1942, pada saat Perang Dunia Kedua, Filipina jatuh 
dalam pendudukan Jepang. Pasukan Amerika Serikat dan Filipina berjuang bersama pada tahun 
1944-45 untuk memperoleh kembali kekuasaan. Filipina memperoleh kemerdekaannya pada 
tanggal 4 Juli 1946. Pada tahun 1972, Presiden Ferdinand E. Marcos menetapkan hukum darurat 
perang, pemerintahannya berakhir pada tahun 1986, ketika gerakan “kekuatan rakyat” (“EDSA 
1”) memasang Corazon Aquino sebagai Presiden. Terdapat upaya-upaya kudeta selama periode 
kepemimpinannya yang menghalangi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang menyeluruh. 
Fidel V. Ramos menjadi presiden pada tahun 1992 dan pemerintahannya menyaksikan peningkatan 
stabilitas dan kemajuan reformasi ekonomi. Joseph Estrada terpilih sebagai Presiden pada tahun 
1998. Wakil Presidennya, Gloria Macapagal-Arroyo, yang menjadi Presiden pada Januari 2001, 
ketika persidangan pemakzulan Estrada gagal dan gerakan “kekuatan rakyat” (“EDSA 2”) kembali 
terjadi, meminta pengunduran dirinya. Gloria Macapagal-Arroyo terpilih sebagai Presiden pada 
Mei 2004. Tuduhan-tuduhan pemakzulan diarahkan kepada Arroyo karena diduga merusak hasil 
pemilu tahun 2004, tetapi dibebaskan oleh Kongres. Dalam pemilu tahun 2010, Benigno S. Aquino 
III memenangkan pemilihan Presiden dalam pemilu nasional pertama di Filipina yang dilakukan 
secara elektronik.ii

Luas: Total: 300,000 km2
Perbandingan negara dengan dunia: 72
Darat: 298,170 km2
Laut: 1,830 km2

Batas-batas wilayah: Negara kepulauan dengan 7,107 pulau antara Laut Filipina dan Laut Cina Selatan.

Populasi:iii 88,57 juta (Agustus 2007)
94,01 juta (Populasi yang diperhitungkan tahun 2010)

Demografi: 0-14 tahun: 35,2 persen (laki-laki 17,606,352/ perempuan 16,911,376)
15-64 tahun: 60,6 persen (laki-laki 29,679,327/ perempuan 29,737,919)
65 tahun ke atas: 4,1 persen (laki-laki 1,744,248/ perempuan 2,297,381) (Perkiraan tahun 2010)

Kelompok-kelompok etnis: Tagalog 28,1 persen, Cebuano 13,1 persen, Ilocano 9 persen, Bisaya/ Binisaya 7,6 persen, 
Hiligaynon Ilonggo 7,5 persen, Bikol 6 persen, Waray 3,4 persen, lainnya 25,3 persen (Sensus 
tahun 2000)

Bahasa: Filipina, Inggris (Bahasa resmi)
Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon/ Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, Pangasinan (Bahasa-
bahasa daerah yang utama)

Agama: Katholik Roma 80,9 persen, Muslim 5 persen, Evangelic 2,8 persen, Iglesia ni Kristo 2,3 persen, 
Aglipayan 2 persen, Kristen lain 4,5 persen, lainnya 1,8 persen, tidak diketahui 0,6 persen, tidak 
beragama 0,1 persen (Sensus tahun 2000)

Pendidikan dan melek 
huruf:iv

93,4 persen (2007)

Produk Domestik Bruto 
(PDB):

USD 324,3 milyar (Perkiraan tahun 2009)
Perbandingan negara dengan dunia: 36 
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Sistem pemerintahan: Cabang Eksekutif:  Presiden dan Wakil Presiden
Cabang Legislatif: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Cabang Yudikatif: Mahkamah Agung

Isu-isu hak asasi manusia: Pengungsi internal (peperangan antara pasukan Pemerintah dan kelompok-kelompok pengacau 
dan pemberontak), perdagangan orang, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, 
penangkapan tidak sah, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi 
manusia oleh milisi, paramilisi dan pasukan bersenjata swasta.

Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional:

ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, BIS, CD, CP, EAS, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, 
ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, 
ITUC, MIGA, MINUSTAH, NAM, OAS (pengamat), OPCW, PBB, PIF (mitra), UNCTAD, UNDOF, 
UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNMOGIP, UNOCI, 
UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.

Perjanjian-perjanjian hak 
asasi manusia yang telah 
diratifikasi:v

•	 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
•	 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
•	 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
•	 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
•	 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 

Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
•	 Konvensi tentang Hak-Hak Anak
•	 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Keluarga 

Mereka
•	 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Cacat

Tinjauan

Filipina adalah negara demokratis dan republik. Kekuasaan 
eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif di 
Kongres bikameral, kecuali sejauh diperuntukkan bagi 
rakyat dengan inisiatif dan referendum, dan kekuasaan 
kehakiman di Mahkamah Agung yang independen dan 
pengadilan-pengadilan yang lebih rendah yang dibentuk 
oleh hukum.

Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan 
dan dipilih untuk satu kali masa jabatan enam tahun. 
Sub-sub-divisi wilayah dan politik yakni propinsi, kota, 
kotamadya, dan barangay. Unit-unit ini menikmati 
otonomi daerah tetapi berada di bawah pengawasan 
umum Presiden. Konstitusi menetapkan pembentukan 
wilayah-wilayah otonom di Muslim Mindanao dan 
Cordillera. Undang-Undang Organik untuk wilayah 
otonom Cordillera tidak memperoleh jumlah suara yang 
disyaratkan. Jadi, saat ini, satu-satunya wilayah otonom 
adalah Wilayah Otonomi Muslim Mindanao.vi

Dua puluh empat anggota Senat dipilih secara umum 
untuk masa jabatan enam tahun, dengan satu setengah 
dari mereka dipilih setiap tiga tahun. DPR menetapkan 
perwakilan yang seimbang, sehingga jumlah wakil 
bervariasi. Wakil-wakil menjabat selama tiga tahun dan 

dipilih oleh badan-badan legislatif di tingkat distrik atau 
sebagai wakil-wakil Partai. Pemilu Nasional diadakan 
pada Mei 2010. Saat ini ada 283 orang anggota DPR, 
dengan 57 orang di antaranya adalah wakil-wakil Partai.vii

Mahkamah Agung terdiri dari 1 orang Hakim Ketua dan 
14 orang Hakim yang diangkat oleh Presiden mengikuti 
rekomendasi Komisi Yudisial dan Dewan Pengacara. 
Mahkamah Agung bersidang dalam pleno (en banc) 
atau dengan pembagian yang terdiri dari 5 orang hakim. 
Lembaga kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung, 
Pengadilan Banding; Sandiganbayan, pengadilan 
anti-korupsi yang mengadili pejabat publik; Pengadilan 
Banding Pajak; Regional Trial Courts; Metropolitan Trial 
Courts (MeTCs); Municipal Trial Courts in Cities (MTCCs); 
Municipal Trial Courts (MTCs); Municipal Circuit Trial 
Courts (MCTCs) dan Pengadilan Syariah.viii

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi. Tidak ada 
Pengadilan Konstitusi yang terpisah. Mahkamah Agung 
mengadili kasus-kasus yang melibatkan konstitusionalitas 
secara pleno (en banc). Pengadilan-pengadilan yang lebih 
rendah dapat memutuskan hal-hal yang terkait dengan 
konstitusionalitas. Namun, pernyataan inkonstitusionalitas 
oleh pengadilan-pengadilan rendah hanya mengikat 
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pihak-pihak dalam kasus dan tidak menjadi preseden 
yang mengikat bagi semua.ix Semua pengadilan tunduk 
pada pengawasan administratif Mahkamah Agung dan 
mengikuti aturan-aturan tentang permohonan, praktik, dan 
prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.x

Ada lembaga-lembaga kuasi-yudisial, seperti Komisi 
Nasional Hubungan Perburuhan dan Dewan Adjudikasi 
Departemen Reformasi Agraria, yang berwenang untuk 
menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran 
hak-hak. Keputusan mereka dapat ditinjau oleh kepala 
departemen, yang keputusannya dapat diajukan banding 
ke Pengadilan Banding. Undang-Undang Anggaran 
Umum tahun 2007 mengidentifikasi 24 lembaga kuasi-
yudisial dalam pemerintahan nasional, yang sebagian 
besar berada di bawah pengawasan administrasi 
Presiden.xi Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi 
tahun 1987 mengatur prosedur untuk kinerja fungsi-fungsi 
kuasi-yudisial, seperti misalnya standar-standar untuk 
pemberitahuan dan persidangan, aturan pembuktian, 
kekuasaan subpoena, perlindungan hak-hak atas proses 
hukum, banding internal di dalam badan-badan terkait, 
pengesahan keputusan-keputusan administrasi dan uji 
materi undang-undang (judicial review).xii

Pemisahan kekuasaan pemerintahan, kebebasan, dan 
proses hukum adalah nilai-nilai kunci yang dilindungi oleh 
Konstitusi Filipina tahun 1987, terutama sebagai akibat 
dari sejarah kolonial negara itu dan pengalaman dengan 
hukum tentang keadaan darurat perang.xiii

Menurut Mukadimah, Konstitusi bertujuan untuk 
membangun masyarakat yang adil dan manusiawi dan 
membentuk sebuah Pemerintahan yang mewujudkan 
cita-cita dan aspirasi rakyat, memajukan kebaikan 
bersama, melestarikan dan mengembangkan warisan, 
dan melindungi “berkat kemerdekaan dan demokrasi 
di bawah rule of law dan rezim kebenaran, keadilan, 
kebebasan, cinta kasih, persamaan, dan perdamaian”.

Konstitusi menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional 
yang diterima secara umum sebagai bagian dari hukum 
negara. Pengadilan-pengadilan dapat menggunakan 
hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa 
domestik.xiv Dari sembilan perjanjian internasional pokok 
hak asasi manusia, Filipina hanya belum meratifikasi 
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang 
dari Penghilangan Paksa.xv

Filipina memiliki lembaga-lembaga yang dimandatkan 
dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 
Konstitusi membentuk Komisi Independen Hak Asasi 
Manusia (Commission on Human Rights, CHR), dan 
Kantor Ombudsman yang independen, yang bertugas 
untuk melindungi warga negara dari korupsi Pemerintah 
dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam cabang 
eksekutif, Komite Hak Asasi Manusia Presiden memantau 
dan mengkoordinasikan pemenuhan hak asasi manusia. 
Kedua Dewan Kongres memiliki komite-komite tentang 
hak asasi manusia. Lembaga kehakiman dinilai telah 
secara konsisten menjunjung tinggi perlindungan hak 
asasi manusia di bawah rule of law.xvi

Program Aksi untuk Reformasi Yudisial Mahkamah Agung 
(Action Program for Judicial Reform, APJR), dimulai pada 
tahun 2001, dan didasarkan pada prinsip-prinsip 
fundamental ini: Sebuah sistem peradilan yang adil, dapat 
diakses dan efisien, independen dan mandiri, dengan 
struktur kelembagaan yang ramping, terdesentralisasi, 
berbasis sistem informasi, memberikan kompensasi yang 
bersaing dan adil, terus meningkatkan kompetensi, 
transparansi dan akuntabilitasnya, mendorong konsensus 
dan kolaborasi. APJR memiliki komponen-komponen 
reformasi utama berikut: (1) Sistem dan Prosedur Yudisial, 
(2) Pengembangan Kelembagaan, (3) Pengembangan 
Sumber Daya Manusia, (4) Pembangunan Integritas 
Infrastruktur, (5) Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat 
Miskin, (6) Sistem Dukungan Reformasi.xvii APJR berakhir 
pada tahun 2006; namun reformasi yang dimulai 
sebelum tahun 2006 terus diimplementasikan.xviii Kantor 
Pengelolaan Program di Mahkamah Agung memantau 
dan menelaah pelaksanaan dan status program reformasi 
peradilan.

Pada saat pidato pelantikan Presiden Aquino pada bulan 
Juni 2010, di antara prioritas-prioritas yang disebutkan: 
untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan melalui 
pemerintahan yang jujur   dan efektif; untuk memiliki 
pemimpin yang etis, jujur, dan benar-benar pelayan 
publik; meninjau pengangkatan-pengangkatan yang 
terselubung (midnight appointments); memperkuat tentara 
dan polisi; menjunjung tinggi hak atas informasi untuk 
hal-hal yang menjadi perhatian publik; dan memperkuat 
proses konsultasi dan umpan balik.xix
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Pengangkatan mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, 
Leila De Lima, sebagai Sekretaris Kehakiman dipandang 
sebagai indikasi perhatian yang sangat tinggi untuk hak 
asasi manusia dan reformasi sistem peradilan negara.xx 
Departemen Kehakiman dimandatkan untuk “menegakkan 
rule of law dengan melayani sebagai badan hukum 
utama Pemerintah”. Departemen Kehakiman berfungsi 
sebagai tangan penuntutan Pemerintah dan mengelola 
sistem peradilan pidana Pemerintah dengan menyelidiki 
kejahatan, menuntut pelaku dan mengawasi sistem 
pemasyarakatan. Departemen Kehakiman juga 
menyediakan layanan hukum gratis untuk orang-orang 
yang tidak mampu.xxi

Presiden membentuk Komisi Kebenaran yang telah 
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung karena 
melanggar klausul perlindungan yang sama karena Komisi 
tersebut melakukan tebang pilih untuk kasus korupsi yang 
dilakukan hanya pada saat pemerintahan sebelumnya.xxii 
Sementara beberapa anggota legislatif mengatakan 
bahwa putusan tersebut merupakan kemunduran bagi 
upaya-upaya untuk meminta pertanggungjawaban 
pejabat-pejabat publik, yang lain mengatakan bahwa itu 
mengisyaratkan “kemenangan rule of law” dan memukul 
balik serangan Presiden ke dalam kekuasaan legislatif.xxiii

Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan konflik 
di Mindanao secara damai dan adil. Tim Pemantau 
Internasional memonitor gencatan senjata, kesepakatan-
kesepakatan sosial ekonomi dan kemanusiaan antara 
pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro 
(Moro Islamic Liberation Front, MILF).xxiv Pada bulan 
Agustus 2008, pemerintah dan MILF pada dasarnya 
menyepakati sebuah perjanjian teritorial. Mahkamah 
Agung memutuskan bahwa rancangan perjanjian tidak 
konstitusional. Setelah itu, pertempuran berkobar dan 
terjadi secara sporadis di pusat Mindanao hingga 

gencatan senjata disepakati pada tanggal 29 Juli 
2009.xxv Pemerintah bermaksud untuk mengadakan 
pembicaraan penjajakan dengan MILF pada tahun 
2011.xxvi Presiden Aquino juga berniat untuk melanjutkan 
pembicaraan perdamaian dengan Tentara Rakyat Baru 
dan Front Pembebasan Nasional Moro.xxvii

Bank Pembangunan Asia (ADB) telah mendokumentasikan 
tradisi dukungan yang kuat untuk rule of law di Filipina.xxviii 
Namun, juga dikatakan bahwa kualitas rule of law di 
Filipina dianggap buruk. Reformasi telah membantu 
meningkatkan kredibilitas lembaga-lembaga sektor 
keadilan, tetapi sumber daya manusia dan keuangan dan 
infrastruktur fisik dialokasikan dan dikelola secara tidak 
memadai atau buruk. Beban kerja biasanya sangat tinggi 
sampai-sampai tidak masuk akal. Jadwal persidangan 
sangat padat dan penundaan dianggap berlebihan. 
Populasi penjara meningkat karena banyaknya tahanan 
yang menunggu persidangan. Tingkat penghukuman 
rendah. Sektor swasta dinilai frustrasi karena ketidakpastian 
hukum, penafsiran  dan aplikasinya. Penundaan, biaya, 
ketidakpastian, dan, dalam beberapa kasus, terpencilnya 
lokasi pengadilan menghalangi akses terhadap keadilan.xxix

Berdasarkan World Justice Project Rule of Law Index 
2010, Filipina berada pada peringkat terendah, bahkan 
jika dibandingkan dengan negara-negara dengan situasi 
serupa, dalam hal hukum yang stabil, akses terhadap 
keadilan, dan korupsi.xxx
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Administrasi Peradilan 

Indikator Jumlah

Jumlah hakim 1,790 hakim sampai dengan 31 Desember 2009.xxxi 
(Sekitar 1 hakim per 51,523 orang Filipinaxxxii)

Jumlah advokat Lebih dari 40,000xxxiii

(Sekitar 1 pengacara per 2,306 orang Filipinaxxxiv)

Jumlah penerimaan 
advokat per tahun? 
Harga/biaya

2009: 5,903 orang peserta, 1,451 (24,58 persen) orang peserta yang lulus.xxxv

2008: 6,364 orang peserta; 1,310 (20,58 persen) orang peserta yang lulus.xxxvi

2007: 5,626 orang peserta; 1,289 (22,91 persen) orang peserta yang lulus.xxxvii 

Biaya keanggotaan tahun 2011:  
•	 PHP 1,000 (USD 23) pembayaran tahunan, atau 
•	 PHP 12,500 (USD 287) keanggotaan seumur hidup.

Standar jangka 
waktu pelatihan/
kualifikasixxxviii

•	 Belajar hukum selama 4 tahun; dan
•	 Gelar sarjana muda atau ilmu pengetahuan sebelum belajar hukum. 

Ketersediaan 
pelatihan pasca 
kualifikasi 

•	 Komite Pendidikan Hukum Lanjutan Wajib: Melaksanakan dan mengelola Bar Matter No. 850 yang 
mewajibkan para anggota Asosiasi Profesi Pengacara Filipina yang Terpadu untuk mengikuti program 
Pendidikan Hukum Lanjutan Wajib.

•	 Akademi Yudisial Filipina: Dimandatkan oleh Undang-Undang Republik 8557 untuk memberikan 
pelatihan kepada hakim-hakim, petugas-petugas pengadilan, pengacara dan calon-calon petugas 
yudisial.

Rata-rata lamanya 
waktu dari 
penangkapan ke 
persidangan (pidana)

Tanggal pengajuan informasi/ tanggal terdakwa hadir di persidangan sampai penuntutan: maksimum 30 
hari.
•	 Untuk terdakwa yang berada dalam penahanan pencegahan: kasus harus diajukan dan catatan-

catatan diserahkan ke hakim dalam waktu 3 hari sejak pengajuan informasi atau pengaduan; 
terdakwa harus dihadapkan ke pengadilan dalam waktu 10 hari sejak tanggal pengajuan.xxxix

•	 Persidangan harus dimulai dalam waktu 30 hari sejak  penuntutan.xl 
•	 Akan tetapi, Undang-Undang Persidangan yang Cepat dan Aturan-aturan Pengadilan, menetapkan 

penundaan-penundaan yang masuk akal yang harus dikecualikan dari perhitungan batas waktu 
dimana persidangan harus dimulai.xli

Rata-rata lamanya 
persidangan (dari 
pembukaan ke 
putusan)

•	 Persidangan harus tidak lebih dari 180 hari.xlii

•	 Kasus-kasus yang diserahkan ke Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam waktu 24 bulan 
sejak penerimaan perkara yang terakhir; dalam waktu 12 bulan untuk kasus-kasus di pengadilan-
pengadilan rendah yang saling bertautan (lower collegiate courts); dan dalam waktu 3 bulan untuk 
semua pengadilan rendah.xliii

•	 Kasus-kasus pidana dan perdata yang diajukan banding ke Mahkamah Agung ditemukan tetap 
berada dalam sistem untuk rata-rata lima tahun sebelum putusan. Mahkamah Agung membutuhkan 
rata-rata 1,43 tahun untuk memutus sebuah kasus; Pengadilan Banding, 1,32 tahun; Pengadilan 
Banding Pajak, 2.6 tahun; Sandiganbayan, 6,6 tahun.xliv

Aksesibilitas publik 
terhadap putusan-
putusan individuxlv 

•	 Aturan-aturan Pengadilan mensyaratkan proses dan catatan persidangan terbuka untuk umum, kecuali 
jika pengadilan melarang publikasi untuk kepentingan moral atau kesusilaan.

•	 Putusan-putusan Mahkamah Agung diterbitkan dan menjadi dokumen-dokumen publik.
•	 Putusan-putusan persidangan dan banding pengadilan tidak diterbitkan tetapi merupakan dokumen-

dokumen publik dan dapat diperoleh dari panitera pengadilan.
•	 Transkrip-transkrip persidangan merupakan dokumen-dokumen publik dan salinan tersedia secara 

gratis. 
•	 Putusan-putusan dan resolusi-resolusi Mahkamah Agung tersedia di situs Mahkamah Agung dan 

melalui sumber-sumber swasta online. 
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Struktur banding 

Mahkamah Agung (MA)

Pengadilan 
 Banding Pajak

Pengadilan Banding 
Syariah

Pengadilan Negeri (PN) 
Syariah

Regional Trial Courts 
(RTCs)

Pengadilan Syariah 
Keliling

MeTSs, MTCCs, MTCs, 
MCTCs

Sandiganbayan
Pengadilan Banding 

(PB)

Kasus-kasus yang 
diterima oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi 
Manusia tahun 
2009xlvi

Jumlah pengaduan yang diterima: 499
Kasus yang selesai: 777
•	 Untuk Pengaduan dan Monitoring: 180
•	 Untuk Penutupan/ Penghentian: 417
•	 Untuk Pengarsipan: 180

Bantuan hukum: 1,229 klien di seluruh negeri
Bantuan keuangan: total lebih dari P2 juta dalam bantuan keuangan untuk 190 korban pelanggaran hak 
asasi manusia dan keluarga mereka.

Pengaduan-
pengaduan 
administratif 
terhadap Hakim di 
Mahkamah Agung 
tahun 2009xlvii

Kasus 
diajukan Kasus diputus/ sanksi Pengaduan tidak 

diterima

Hakim MA

Hakim PB 12 16 16

Hakim Sandiganbayan 1 1 1

Hakim PB Pajak

Hakim RTC 276 6
4

50
1
5

Diperingatkan
Dipecat     
Dikenakan denda 
Ditegur
Diskors

229

Total: 66

Hakim-hakim MeTC, MTCC, 
MTC, MCTC

125 3 
1

20
1
2

Diperingatkan
Dipecat     
Dikenakan denda 
Ditegur
Diskors

117

Total: 27

Hakim PN Syariah 1

Hakim Pengadilan Syariah 
Keliling

1 1

Kasus-kasus 
melawan Pejabat-
pejabat Pemerintah 
di depan Kantor 
Ombudsman tahun 
2009xlviii

12,736 pengaduan diterima. 
•	 Sekitar 3,700 kasus pidana dan 3,500 kasus administratif melewati penyelidikan awal dan/atau 

adjudikasi administratif.
•	 4,000 dirujuk untuk penyelidikan pencari fakta.

Hampir 8,000 kasus diselesaikan.
2,300 penyelidikan pencari fakta selesai.
189 informasi diajukan ke Sandiganbayan.
1,394 informasi diajukan ke pengadilan-pengadilan biasa. 
500 sanksi terhadap pegawai publik.
•	 175 (34 persen) diberhentikan.
•	 Sedikitnya 80 ditempatkan di bawah skors pencegahan.

328 pengaduan pengawasan gaya hidup diterima. 
217 penyelidikan pengawasan gaya hidup selesai.
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A. Praktik negara dalam menerapkan 
prinsip-prinsip utama Rule of Law untuk 
Hak Asasi Manusia

1. Pemerintah dan pejabat-pejabat serta wakil-
wakilnya bertanggung jawab berdasarkan hukum 

a. Batasan-batasan Konstitusional atas kekuasaan 
Pemerintah

Konstitusi menetapkan komposisi, kekuasaan, dan fungsi 
cabang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan, 
tanggung jawab, sumber daya, dan pejabat unit-unit 
pemerintah daerah dirinci dalam Kitab Undang-Undang 
Pemerintah Daerah, sesuai dengan Konstitusi.

Filipina menganut doktrin pemisahan kekuasaan dan 
sistem checks and balances.xlix Presiden memberikan 
persetujuan akhir untuk tindakan-tindakan legislatif. 
Namun, ia tidak dapat menentang undang-undang 
yang disahkan oleh Kongres dan membutuhkan 
persetujuan Kongres untuk menyelesaikan undang-undang 
yang penting seperti amnesti, traktat dan perjanjian 
internasional. Uang dapat dikeluarkan dari kas negara 
hanya dengan kewenangan Kongres. Mahkamah Agung 
memiliki kekuasaan untuk menyatakan tindakan Presiden 
atau Kongres inkonstitusional.l

Konstitusi menetapkan batasan-batasan substantif, yang 
sebagian besar ditemukan dalam Bill of Rights, dan 
batasan-batasan prosedural pada cara bagaimana 
Pemerintah menjalankan fungsinya.li Ketika tindakan 
pemerintah melewati batasan-batasan konstitusional, 
Konstitusi menganugerahkan kekuasaan pengujian 
kepada pengadilan.lii

Pada tanggal 24 Februari 2006, Presiden Arroyo 
mengeluarkan Pernyataan Presiden 1017, menyatakan 
keadaan darurat nasional; dan Perintah Umum No. 5 
untuk melaksanakan Pernyataan tersebut. Kedua dokumen 
tersebut diterbitkan karena kecurigaan konspirasi di 
antara beberapa perwira militer, pemberontak gerakan 
kiri, dan oposisi politik untuk menggeser atau membunuh 
Presiden Arroyo. Pada bulan Mei 2006, Mahkamah 
Agung menyatakan Pernyataan tersebut inkonstitusional 
sejauh hal itu memberikan kewenangan kepada Presiden 
untuk mengeluarkan “dekrit”. Kekuasaan legislatif berada 

di tangan Kongres dan tidak Hukum Darurat Militer 
ataupun keadaan pemberontakan atau situasi darurat 
membenarkan penggunaan kekuasaan legislatif oleh 
Presiden.liii Ketika Presiden menyatakan situasi darurat atau 
pemberontakan, ia dapat menggunakan kekuasaannya 
sebagai Panglima Tertinggi untuk memanggil angkatan 
bersenjata untuk membantu polisi menjaga ketertiban.liv 
Namun, penggunaan kekuasaan darurat, seperti 
mengambil alih fasilitas publik atau bisnis milik swasta 
yang terkait dengan kepentingan umum, memerlukan 
penyerahan kekuasaan dari Kongres. Sebagian dari 
Perintah Umum yang meminta angkatan bersenjata untuk 
menekan “tindakan terorisme” telah dinyatakan tidak 
konstitusional mengingat istilah “tindakan terorisme” belum 
didefinisikan dan dapat dipidana pada saat penerbitan 
Perintah Umum.lv

Pada tanggal 24 November 2009, menyusul 
pembunuhan 57 orang di Maguindanao, Presiden 
Arroyo mengumumkan situasi darurat di propinsi 
Maguindanao, Sultan Kudarat dan Kota Cotabato. Pada 
tanggal 4 Desember 2009, Presiden, melalui Pernyataan 
1959, mengumumkan situasi darurat perang di propinsi 
Maguindanao dan menangguhkan keistimewaan surat 
perintah habeas corpus.lvi Presiden Arroyo mengangkat 
situasi darurat perang pada tanggal 12 Desember. 
Beberapa anggota Kongres mengatakan pernyataan 
situasi darurat perang tidak berdasar karena tidak ada 
pemberontakan yang nyata seperti yang disyaratkan 
oleh Konstitusi.lvii Pada tanggal 14 Desember 2009, 
Senat mengeluarkan resolusi yang menyatakan situasi 
darurat perang di Maguindanao inkonstitusional.lviii Situasi 
darurat tetap berlaku satu tahun setelah pernyataannya, 
meskipun pergantian pemerintahan. Presiden Aquino 
mengatakan bahwa pihak berwenang masih mencoba 
untuk menangkap orang-orang yang dicari untuk tuduhan 
pembantaian dan untuk memulihkan pasukan tentara 
swasta di daerah tersebut.lix

Pada skala 0 sampai 1, dimana 1 merujuk pada 
ketaatan yang lebih tinggi pada rule of law, Filipina 
mendapat angka 0,57 untuk Kekuasaan Pemerintah 
yang Terbatas dalam World Justice Project Rule of Law 
Index 2010. Sementara Filipina mendapat peringkat ke-6 
dari tujuh (7) negara-negara di Asia Timur dan Pasifik, itu 
adalah peringkat ke-3 dari 12 negara dengan tingkat 
pendapatan menengah ke bawah. Proyek ini berfokus 
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pada ketaatan pada rule of law dalam praktik dan 
Kekuasaan Pemerintah yang Terbatas mengukur sejauh 
mana mereka yang mengatur pemerintahan tunduk pada 
hukum.lx

b. Amendemen dan revisi Konstitusi

Konstitusi menetapkan cara-cara berikut untuk mengajukan 
amendemen atau revisi pada Konstitusi: 1) oleh Kongres 
bertindak sebagai Majelis Konstituante, 2) oleh 
persetujuan konstitusional, 3) oleh rakyat melalui inisiatif.lxi

Amendemen atau revisi yang diusulkan oleh Kongres oleh 
tiga perempat (3/4) suara dari seluruh anggota; atau 
oleh persetujuan konstitusional. Persetujuan konstitusional 
diminta oleh dua pertiga (2/3) suara dari seluruh 
anggota Kongres. Dengan suara mayoritas dari seluruh 
anggota, Kongres juga dapat mengajukan kepada 
pemilih permintaan persetujuan.lxii

Amandemen-amandemen Konstitusi, tetapi bukan revisi, 
dapat langsung diusulkan oleh rakyat melalui inisiatif.lxiii 
Hal ini mensyaratkan petisi dari sedikitnya dua belas 
persen (12%) dari jumlah pemilih terdaftar, dimana 
setiap badan legislatif di tingkat distrik harus diwakili 
oleh setidaknya tiga persen (3%) dari pemilih terdaftar di 
dalamnya. Amendemen melalui proses ini disahkan hanya 
sekali dalam lima tahun. Kongreslah yang menetapkan 
pelaksanaan hak ini.lxiv

Setiap amandemen atau revisi Konstitusi berlaku ketika 
disahkan oleh suara mayoritas dalam sebuah referendum.lxv

Belum ada revisi atau amandemen pada Konstitusi tahun 
1987.

Pada tahun 1997, sebuah upaya untuk mengamandemen 
Konstitusi melalui inisiatif rakyat gagal setelah Mahkamah 
Agung memutuskan bahwa tidak ada hukum yang 
memungkinkan inisiatif rakyat. Undang-Undang Inisiatif 
dan Referendum dianggap “tidak lengkap, tidak memadai, 
atau kurang memiliki syarat dan ketentuan yang mendasar 
sepanjang berkenaan dengan inisiatif amendemen pada 
Konstitusi”.lxvi Saat ini, tidak ada undang-undang yang 
memungkinkan pelaksanaan inisiatif rakyat. Rancangan 
undang-undang telah, bagaimanapun, diajukan ke 
Kongres.lxvii

Pada tahun 2000, Presiden Estrada membuang upaya-
upaya untuk mengamandemen ketentuan-ketentuan 
ekonomi yang ada dalam Konstitusi setelah ditentang 
secara masif.lxviii

Selama pemerintahan Presiden Arroyo, ia menyatakan 
perlunya perubahan piagam dan menciptakan Komisi 
Konsultatif untuk mengajukan revisi Konstitusi.lxix Pada 
tahun 2006, Mahkamah Agung menolak petisi untuk 
mengamendemen Konstitusi melalui inisiatif rakyat 
karena apa yang dicari adalah revisi; melanggar 
ketentuan Konstitusi yang membatasi inisiatif hanya untuk 
amendemen. Selanjutnya, lembaran tanda tangan hanya 
diminta jika rakyat menyetujui pergeseran dari sistem 
pemerintahan Presidensiil-Bikameral ke Parlementer- 
Unikameral. Dalam sebuah inisiatif, naskah lengkap dari 
amendemen yang diusulkan harus ditunjukkan sebelum 
rakyat menandatangani petisi.lxx

c. Pertanggungjawaban pejabat Pemerintah

Konstitusi mensyaratkan pejabat publik untuk bertanggung 
jawab kepada rakyat dan beberapa undang-undang 
menetapkan pertanggungjawaban pidana, perdata, 
dan/atau administratif.lxxi

Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota Mahkamah 
Agung, anggota-anggota Komisi Konstitusi, dan 
Ombudsman dapat diberhentikan untuk pelanggaran 
terhadap Konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, korupsi, 
penyogokan, kejahatan berat lainnya, atau pengkhianatan 
terhadap kepercayaan publik. DPR memiliki kekuasaan 
khusus untuk memulai pemakzulan dan, dengan suara 
minimum sepertiga dari seluruh anggota, memutuskan jika 
pengaduan pemakzulan harus diteruskan ke Senat untuk 
diputuskan. Dua pertiga suara dari seluruh anggota Senat 
diperlukan untuk menghukum seorang pejabat.lxxii

Setiap Dewan Kongres dapat menghukum anggota-
anggota untuk perilaku tidak tertib, dan menskors atau 
mengusir seorang anggota.lxxiii Mahkamah Agung memiliki 
kekuasaan untuk mendisiplinkan atau memberhentikan 
hakim di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.lxxiv

Kantor Ombudsman menyelidiki setiap pegawai atau 
badan publik untuk tindakan atau kelalaian yang tampak 
“tidak sah, tidak adil, tidak patut, atau tidak efisien”. 
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Undang-Undang Ombudsman tahun 1989 memberikan 
kewenangan kepada Ombudsman tidak hanya untuk 
menyelidiki tetapi juga menuntut. Undang-Undang 
tersebut memberikan mandat kepada Ombudsman 
untuk menegakkan pertanggungjawaban administratif, 
perdata dan pidana. Kekuasaan Ombudsman untuk 
menyelidiki, kendati kekuasaan utama,lxxv tidak eksklusif. 
Jaksa dari Departemen Kehakiman juga dapat melakukan 
penyelidikan awal terhadap pejabat publik.lxxvi

Ombudsman memiliki kewenangan disipliner administratif 
atas semua pejabat publik, kecuali yang diberhentikan 
karena pemakzulan, anggota-anggota Kongres, atau 
anggota-anggota kehakiman.lxxvii Kewenangan disipliner 
administrasi tidak eksklusif untuk Ombudsman tetapi 
bersama dengan badan-badan lain, seperti Komisi 
Pegawai Negeri Sipil, kepala-kepala kantor, Kantor 
Presiden, dewan legislatif dari unit-unit pemerintah 
daerah, dan pengadilan biasa.lxxviii Badan yang pertama 
kali mengetahui kasus memperoleh jurisdiksi dengan 
mengesampingkan badan-badan yang lain.lxxix Terdapat 
juga Komisi Presiden tentang Pemerintahan yang Baik 
(Presidential Commission on Good Government, PCGG), 
yang membantu dalam pemulihan kekayaan haram 
mantan Presiden Ferdinand E. Marcos, sanak keluarga, 
bawahan dan rekannya.lxxx

Pada tahun 2000, sebuah persidangan pemakzulan 
diadakan untuk menggulingkan Presiden Estrada. Senat 
menyatakan pengadilan pemakzulan functus officio setelah 
Presiden Estrada dianggap telah melepaskan jabatannya 
sebagai Presiden dan kemudian Wakil Presiden Arroyo 
mengambil sumpahnya sebagai Presiden.lxxxi Ombudsman 
mengajukan informasi mengenai penjarahan dan sumpah 
palsu terhadap Presiden Estrada. Pada bulan September 
2007, Sandiganbayan memutuskan Presiden Estrada 
bersalah atas penjarahan tetapi dibebaskan untuk sumpah 
palsu.lxxxii Pada bulan Oktober 2007, Presiden Estrada 
menerima grasi eksekutif setelah enam tahun, terutama di 
bawah tahanan rumah.

Pada tahun 2009, Ombudsman menerima 12,736 
pengaduan dan menyelesaikan sekitar 2,300 
penyelidikan pencari fakta. Ombudsman mengajukan 
total 189 informasi ke Sandiganbayan dan 1,394 
informasi ke pengadilan biasa. Ombudsman menjatuhkan 
sanksi sedikitnya terhadap 500 pegawai publik di seluruh 

negeri, dari sini, 175 (34 persen) dipecat. Setidaknya 80 
karyawan ditempatkan di bawah skors pencegahan.lxxxiii 
Kendati semua ini, Kantor Ombudsman tidak selalu 
dinilai efektif. Juru bicara Presiden mengatakan bahwa 
Ombudsman Merceditas Guitierrez dekat dengan mantan 
Presiden Arroyo dan keadilan tidak dapat diperoleh 
darinya.lxxxiv Dua pengaduan pemakzulan telah diajukan 
terhadap Gutierrez untuk pengkhianatan kepercayaan 
publik dan pelanggaran terhadap Konstitusi. Ia diduga 
duduk dalam kasus-kasus suap dan korupsi terhadap 
Presiden Arroyo dan suaminya.lxxxv

Pada tanggal 16 Desember 2010, pensiunan Mayor 
Jenderal Carlos F. Garcia, yang menghadapi tuntutan 
penjarahan tanpa jaminan (non-bailable) untuk menimbun 
setidaknya PHP 303 juta sebagai pengawas keuangan 
Angkatan Bersenjata, dibebaskan setelah ia mengaku 
bersalah atas kejahatan yang lebih ringan, yakni 
penyuapan tidak langsung dan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Anti-Pencucian Uang. Ia memasang 
jaminan PHP 60,000.lxxxvi Perjanjian permohonan 
keringanan hukuman (plea bargain) yang dimasukkan 
oleh Kantor Ombudsman melalui Kantor Penuntutan Khusus 
disambut dengan kritik mengingat bukti untuk penuntutan 
dianggap kuat. Presiden Aquino memerintahkan 
kantornya untuk meninjau perjanjian plea bargain 
dan untuk mempelajari pilihan-pilihan intervensi.lxxxvii 
Dalam penyelidikan oleh Senat ke dalam perjanjian 
plea bargain, seorang mantan perwira anggaran 
mengungkapkan tradisi militer membayar pejabat-pejabat 
tinggi, termasuk uang bulanan sebesar PHP 5 juta dan 
uang kiriman sebesar PHP 50 juta kepada mantan Kepala 
Staf Angkatan Bersenjata, Angelo Reyes.lxxxviii

Pelapor Khusus PBB Philip Alston menilai tidak adanya 
“bukti upaya itikad baik di sisi Pemerintah untuk mengatasi 
berbagai pembunuhan di luar hukum oleh militer” dan 
reformasi-reformasi untuk melembagakan pengurangan 
pembunuhan dan memastikan tanggung jawab komando 
belum diimplementasikan.lxxxix

Laporan Perdagangan Orang tahun 2009 mengatakan 
bahwa korupsi di antara penegak hukum meresap. 
Pejabat pemerintah terlibat dalam atau mendapat 
keuntungan dari perdagangan orang tersebut. Penegak 
Hukum diduga meminta uang perlindungan sebagi ganti 
pembiaran atas operasi-operasi yang tidak sah ini.xc
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Indeks Persepsi Korupsi tahun 2010, yang mengukur 
tingkat korupsi di sektor publik dianggap nyata, memberi 
nilai 2,4 kepada Filipina pada skala 10 (sangat bersih) 
ke 0 (sangat korup). Dalam daftar peringkat 178 negara, 
dari sangat bersih ke sangat korup, Filipina berada pada 
peringkat ke-134. Filipina berada pada peringkat ke- 25 
dari 34 negara di kawasan Asia Pasifik.xci

Kepala Polisi Nasional Filipina mengakui adanya 
“pelanggaran serius dalam disiplin” di kalangan polisi. 
Dari Januari 2010 hingga November 2010, 2,165 
kasus administratif diajukan terhadap petugas polisi. 
Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Loretta Rosales, telah 
mengutuk insiden brutalitas polisi yang sangat tinggi.xcii

Ada tujuh badan atau pejabat kunci internal pada 
Kepolisian Nasional Filipina (Philippine National Police, 
PNP) dengan kewenangan disipliner atas petugas polisi 
dan 11 badan atau pejabat eksternal pada PNP.xciii 
Misalnya, pengaduan terhadap petugas polisi dapat 
diajukan dengan Layanan Urusan Internal PNP, Kantor 
Hak Asasi Manusia PNP, Komisi Kepolisian Nasional dan 
Dewan Penegakan Hukum Rakyat; Asian Legal Resource 
Centre, namun demikian, menilai bahwa badan-badan 
ini tidak memiliki independensi.xciv

2. Hukum dan prosedur penangkapan, penahanan 
dan hukuman tersedia untuk umum, sah dan tidak 
sewenang-wenang, dan menjaga hak-hak dasar 
untuk fisik, kebebasan integritas dan keamanan 
orang, dan keadilan prosedural dalam hukum.

a. Pengumuman dan aksesibilitas terhadap 
Undang-Undang Pidana

Undang-undang harus diumumkan sebagai syarat 
efektifitas, yang mulai lima belas (15) hari setelah 
pengumuman kecuali tanggal efektif yang berbeda 
ditetapkan oleh badan legislatif. pengumuman harus 
dibuat dalam Berita Negara atau di surat kabar umum 
yang beredar di Filipina.xcv

Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa tidak 
akan ada dasar untuk menerapkan pepatah bahwa 
ketidaktahuan hukum tidak dapat membenarkan siapapun 
tanpa pemberitahuan dan pengumuman.xcvi

Yang tercakup dalam aturan tentang pengumuman adalah 
keputusan presiden dan perintah eksekutif dari Presiden 
kapanpun kekuasaan legislatif didelegasikan oleh badan 
legislatif atau langsung diberikan oleh Konstitusi.xcvii

Aturan-aturan administratif yang menegakkan atau 
menerapkan hukum juga mensyaratkan pengumuman. 
Peraturan-peraturan interpretatif yang hanya mengatur 
personil dan bukan masyarakat umum tidak perlu 
diumumkan.xcviii Salinan-salinan aturan administratif harus 
disimpan di Pusat Hukum Universitas Filipina dan setiap 
badan diwajibkan untuk menyimpan daftar semua 
peraturan, yang harus terbuka untuk inspeksi publik.xcix

Bahasa resmi Filipina adalah Filipina dan Inggris, dengan 
bahasa-bahasa daerah sebagai bahasa resmi tambahan 
di daerah.c Situs DPR menunjukkan bahwa Kongres 
ke-14 Republik mengeluarkan 647 Undang-Undang 
Republik; dua di antaranya memiliki terjemahan dalam 
bahasa Tagalog, Bikol, Cebuano, Hiligaynon, Ilokano, 
Kapampangan dan Maranao.ci

Undang-undang tersedia di situs Senat dan DPR.

b. Dimengerti, non-retroaktif, dapat diperkirakan 
dalam penerapannya dan konsistensi dengan 
undang-undang hukum pidana lain

Badan legislatif harus memberitahu warga negara 
dengan ketepatan yang masuk akal mengenai tindakan-
tindakan apa yang dilarang. Persyaratan ini, dikenal 
sebagai doktrin void-for-vagueness, menyatakan “sebuah 
undang-undang baik yang melarang atau mewajibkan 
dilakukannya suatu tindakan secara tidak jelas sehingga 
kecerdasan umum manusia harus menebak artinya dan 
berbeda penerapannya, melanggar proses hukum yang 
patut”.cii

Konstitusi melarang undang-undang yang berlaku surut (ex 
post facto) atau rancangan undang-undang penghukuman 
tanpa proses peradilan (bills of attainder) dan Revisi 
KUHP menyatakan bahwa tindak pidana berat tidak 
dapat dipidana dengan hukuman yang tidak ditetapkan 
oleh undang-undang sebelum tindak pidana tersebut 
dilakukan.ciii Undang-undang pada umumnya tidak tidak 
berlaku surut.civ Tetapi, undang-undang hukum pidana 
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dapat diberlakukan secara surut ketika berhadapan 
dengan penjahat yang bukan pejahat kambuhan (habitual 
criminals).cv

Putusan-putusan yudisial merupakan bagian dari sistem 
hukum Filipina.cvi Demi kepastian, kesimpulan dalam 
satu kasus harus diterapkan terhadap kasus-kasus yang 
mengikuti jika fakta-fakta secara substansi sama.cvii Doktrin 
ini hanya dapat ditinggalkan untuk alasan-alasan yang 
kuat dan menarik, seperti ketika putusan sebelumnya 
kemudian dianggap salah di dalam menerapkan hukum 
atau membutuhkan perbaikan.cviii

Sebagai contoh, pada tahun 1998, Mahkamah Agung 
dengan suara bulat memutuskan bahwa Presiden 
yang akan pensiun tidak bisa lagi mengisi lowongan 
di kehakiman dua bulan sebelum pemilihan. Bagian 
15, Pasal VII (Bagian Eksekutif) Konstitusi melarang 
Presiden yang akan pensiun membuat pengangkatan-
pengangkatan mulai dua bulan dari pemilu. Bagian 
4(1), Pasal VIII (Bagian Kehakiman), namun demikian, 
memerintahkan Presiden untuk mengisi lowongan 
di Mahkamah Agung dalam waktu 90 hari sejak 
lowongan dibuka. Pada tanggal 17 Maret 2010, 
Mahkamah Agung membatalkan putusannya tahun 
1998 dan menyatakan bahwa larangan itu tidak 
mencakup lowongan di Mahkamah Agung. Mahkamah 
Agung mengatakan bahwa jika perumus Konstitusi 
ingin memasukkan Mahkamah Agung dalam larangan 
pengangkatan-pengangkatan terselubung, mereka 
seharusnya secara eksplisit menyatakan demikian. Hakim 
Senior Antonio Carpio dan Hakim Conchita Carpio-
Morales, bagaimanapun, menarik pencalonan mereka 
karena mereka percaya bahwa Presiden Arroyo tidak bisa 
lagi mengangkat siapapun untuk lembaga kehakiman 
berdasarkan Konstitusi.cvix

Undang-undang dicabut hanya oleh undang-undang 
yang lahir kemudian. Pengadilan dapat menyatakan 
undang-undang tidak berlaku ketika undang-undang 
tersebut tidak konsisten dengan Konstitusi. Penetapan, 
perintah dan peraturan administratif atau eksekutif berlaku 
hanya apabila mereka tidak bertentangan dengan 
undang-undang atau Konstitusi.cxi Pencabutan yang 
tersirat tidak disukai; semua upaya harus dilakukan untuk 
menyelaraskan dan memberlakukan semua undang-
undang secara setara.cxii

Dalam sebuah survei, sementara 43 persen hakim menilai 
putusan dapat “diprediksi”, hanya duapuluh tiga persen 
pengacara mengatakan putusan pengadilan dapat 
“diprediksi”.cxii Dalam World Justice Project Rule of Law 
Index tahun 2010, Filipina mendapat nilai buruk untuk 
faktor: Undang-Undang yang Jelas, Diumumkan, dan 
Stabil. Pada skala dari 0 ke 1, dengan 1 menunjukkan 
ketaatan yang lebih tinggi pada rule of law, Filipina 
mencetak nilai 0,43. Filipina memiliki peringkat global 
24/35; peringkat regional 6/7, dan peringkat kelompok 
pendapatan 8/12 untuk faktor ini.cxiii

c. Undang-undang yang berkenaan dengan 
penahanan tanpa tuduhan atau persidangan

Konstitusi melarang perampasan kemerdekaan tanpa 
proses hukum yang patut dan menjamin hak rakyat atas 
keamanan pribadi, surat-surat, rumah dan harta benda. 
Surat penggeledahan atau surat perintah penangkapan 
hanya dapat dikeluarkan setelah penetapan bukti 
permulaan secara langsung oleh hakim.cxiv

Aturan bahwa orang yang tidak dapat ditangkap kecuali 
dengan surat perintah tunduk pada pengecualian-
pengecualian ini: (1) ketika orang yang akan ditangkap 
telah melakukan, sebenarnya sedang melakukan, atau 
sedang mencoba untuk melakukan kejahatan; (2) ketika 
pelanggaran baru saja dilakukan dan ada bukti permulaan 
untuk dipercaya berdasarkan pada pengetahuan pribadi 
atas fakta-fakta atau keadaan-keadaan bahwa orang 
yang akan ditangkap telah melakukan hal itu; dan (3) 
ketika orang yang akan ditangkap adalah seorang 
narapidana yang telah melarikan diri.cxv

Penangkapan yang tidak sah atau penahanan sewenang-
wenang adalah pelanggaran pidana.cxvi Orang-orang 
yang ditangkap secara sah tanpa surat perintah akan 
diserahkan kepada otoritas-otorirtas yudisial dalam waktu 
12 jam untuk pelanggaran-pelanggaran yang dipidana 
dengan hukuman ringan; 18 jam untuk pelanggaran-
pelanggaran yang dipidana dengan hukuman 
pemasyarakatan, dan 36 jam untuk pelanggaran-
pelanggaran yang dipidana dengan hukuman mati. 
Sebaliknya, petugas yang menahan mereka melampaui 
waktu yang diijinkan oleh hukum bisa dipidana.cxvii Upaya 
lain dapat dilakukan ke pengadilan untuk penerbitan surat 
perintah habeas corpus dalam kasus-kasus penahanan 
yang tidak sah.cxviii
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Presiden, dalam hal invasi atau pemberontakan dan 
ketika keselamatan umum menuntut hal itu, dapat 
menangguhkan keistimewaan surat perintah habeas 
corpus atau menempatkan Filipina atau bagian 
daripadanya di bawah situasi darurat perang selama 
maksimum 60 hari. Penangguhan keistimewaan 
tersebut hanya berlaku untuk orang-orang yang dituntut 
pemberontakan atau pelanggaran-pelanggaran yang 
melekat pada atau langsung berhubungan dengan invasi. 
Sementara keistimewaan ditangguhkan, seseorang yang 
ditangkap atau ditahan harus disidangkan dalam waktu 3 
hari, kalau tidak, ia harus dilepaskan. Pernyataan situasi 
darurat perang tidak dengan sendirinya menangguhkan 
keistimewaan surat perintah habeas corpus. Hak atas 
jaminan tidak dikurangi bahkan ketika keistimewaan surat 
perintah habeas corpus ditangguhkan.cxix Kongres dapat 
membatalkan pernyataan atau suspensi semacam itu. 
Pembatalan tersebut tidak boleh diabaikan oleh Presiden. 
Mahkamah Agung dapat meninjau kecukupan dasar 
faktual dari pernyataan, suspensi, atau perpanjangannya.cxx

Pada Agustus 2010, Departemen Kehakiman 
mengajukan kasus pertama di bawah Undang-Undang 
Keamanan Manusia tahun 2007 terhadap Kelompok 
Abu Sayyaf, menetapkan terlarang terhadap mereka 
sebagai organisasi teroris.cxxi

Undang-Undang Keamanan Manusia telah dikritik karena 
tidak ada uji materi yang jelas mengenai kapan undang-
undang ini mulai berlaku dan melanggar proses hukum 
karena memberikan kekuasaan kepada pengadilan 
untuk mengklasifikasi kelompok-kelompok teroris tanpa 
memberikan definisi yang jelas tentang terorisme. Undang-
undang tersebut dikatakan melanggar perlindungan 
yang sama karena tidak ada pembedaan yang jelas 
karena kesulitan di dalam mendefinisikan terorisme. 
Kesulitan dalam mendefinisikan terorisme juga “merusak 
kebebasan berkumpul”. Akses yang luas yang ditetapkan 
oleh hukum untuk menyadap komunikasi-komunikasi 
karena, atau sebagai kelanjutan dari, terorisme juga 
dapat melanggar kebebasan berbicara. Pelapor Khusus 
PBB Martin Scheinin mengatakan bahwa, walaupun ada 
kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk 
mencegah dan melawan terorisme, ia khawatir bahwa 
banyak ketentuan dari Undang-Undang Keamanan 
Manusia tidak sesuai dengan standar-standar hak asasi 
manusia internasional.cxxii

Aparat penegak hukum dilaporkan enggan untuk 
menggunakan kekuasaan di bawah Undang-Undang 
Keamanan Manusia oleh karena hukuman-hukuman 
yang ketat untuk pelanggaran hak asasi. Undang-
Undang Keamanan Manusia memberikan kewenangan 
penahanan selama 72 jam terhadap tersangka tanpa 
dakwaan dan memungkinkan pengawasan, penyadapan 
dan penyitaan aset. Di sisi lain, aparat yang melakukan 
penyadapan tidak sah atau melanggar hak-hak tahanan 
bisa menghadapi hukuman 12 tahun penjara.cxxiii

d. Undang-undang yang berkenaan dengan 
perlakuan atau penghukuman di luar proses 
hukum

Konstitusi melarang tempat-tempat penahanan 
rahasia, tertutup, tanpa komunikasi, atau bentuk-
bentuk penahanan lain yang serupa.cxxiv Hukuman fisik, 
psikis, atau merendahkan martabat manusia terhadap 
setiap narapidana atau tahanan atau penggunaan 
fasilitas-fasilitas penghukuman di bawah kondisi-kondisi 
tidak manusiawi dilarang. Denda yang berlebihan, 
penghukuman yang kejam, merendahkan atau tidak 
manusiawi tidak untuk diterapkan.cxxv

Konstitusi tahun 1987 melarang penjatuhan hukuman 
mati, kecuali Kongres memungkinkan hal tersebut untuk 
alasan-alasan kuat yang melibatkan kejahatan-kejahatan 
yang keji.cxxvi Undang-Undang Republik 7659 memulihkan 
hukuman mati pada tahun 1993. Hukuman mati 
dihapuskan pada bulan Juni 2006 dengan persetujuan 
Undang-Undang Republik 9346.

KUHP menghukum penganiayaan terhadap tahanan.cxxvii 
Kongres baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang 
Anti Penyiksaan pada tahun 2009. Juga, Undang-
Undang Republik 9851 mengklasifikasikan penghilangan 
paksa atau tidak sukarela sebagai “Kejahatan terhadap 
Kemanusiaan Lainnya” ketika dilakukan sebagai bagian 
dari serangan yang meluas atau sistematis.cxxviii

Impunitas untuk pembunuhan di luar proses hukum, 
penyiksaan, penghilangan yang tidak sah, dan 
penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah 
dianggap sebagai persoalan-persoalan besar.cxxix Pada 
tahun 2007, Mahkamah Agung mengadakan pertemuan 
konsultatif nasional oleh karena jumlah pembunuhan 
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dan penghilangan politik yang belum terungkap dan 
impunitas yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang 
dilakukan.cxxx Pada saat pertemuan, Hakim Pengadilan 
Banding, Lucas Bersamin, mengedepankan pembatasan 
surat perintah habeas corpus mengingat bahwa hal 
tersebut tidak dapat digunakan untuk memperoleh bukti 
keberadaan seseorang atau orang yang menculiknya.cxxxi

Mahkamah Agung mengeluarkan Aturan Writ of Amparo 
pada bulan September 2007 dan Writ of Habeas 
Data pada bulan Januari 2008. Writ of Amparo 
dapat digunakan untuk memerintahkan seseorang untuk 
menunjukkan bahwa ia tidak melanggar atau mengancam 
hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang; 
tindakan-tindakan yang ia mengambil untuk menentukan 
nasib orang yang dirugikan; dan orang-orang yang 
bertanggung jawab pelanggaran. Writ of Habeas Data 
berlaku bagi orang-orang yang hak privasinya dilanggar 
atau terancam oleh orang atau badan yang terlibat 
dalam pengumpulan, pengambilan atau penyimpanan 
informasi. Pengadilan dapat melarang tindakan yang 
diadukan, atau memerintahkan penghapusan atau 
pembenaran informasi yang salah.

Menurut kelompok hak asasi manusia Karapatan, selama 
9 tahun masa pemerintahan Arroyo, ada 1,206 orang 
korban eksekusi di luar proses hukum; 379 orang korban 
pembunuhan  yang digagalkan; 206 orang korban 
penghilangan paksa; 1,099 orang korban penyiksaan; 
2,059 orang korban penangkapan tidak sah; dan 
53,893 orang korban penggeledahan dan penyitaan 
tidak sah.cxxxii

Pelanggaran terus terjadi pada masa pemerintahan 
Aquino. Selama empat bulan pertama Presiden Aquino 
memerintah, Karapatan mencatat 20 orang korban 
pembunuhan di luar proses hukum; 2 orang korban 
penghilangan paksa, 16 orang korban penyiksaan; 
4 orang korban pembunuhan di luar proses hukum 
yang digagalkan; 23 orang korban penangkapan 
dan penahanan tidak sah, dan 29 orang korban 
penggeledahan tidak sah.cxxxiii

Mantan Presiden Arroyo membentuk Gugus Tugas 
Usig dan Komisi Melo untuk menyelidiki pembunuhan-
pembunuhan di luar proses hukum. Presiden Aquino 
mengumumkan bahwa gugus tugas baru akan dibentuk 
untuk meninjau kasus-kasus pembunuhan di luar proses 
hukum dan penghilangan paksa.cxxxiv

Filipina belum menandatangani Konvensi Internasional 
untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan 
Paksa. Saat ini tidak ada undang-undang yang memadai 
untuk menghukum pembunuhan di luar proses hukum atau 
penghilangan paksa. Sebaliknya, kasus-kasus biasanya 
diajukan di bawah penculikan, pembunuhan, atau 
penahanan tidak sah yang serius. Rancangan-rancangan 
undang-undang yang terpisah telah diajukan ke DPR dan 
Senat untuk mengkriminalisasi kejahatan yang sama.cxxxv

e. Undang-undang yang berkenaan dengan 
praduga tak bersalah

Konstitusi menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak 
bersalah sampai terbukti sebaliknya.cxxxvi Ketidakbersalahan 
seseorang atas suatu kejahatan adalah anggapan yang 
dapat diperdebatkan.cxxxvii Penuntutan harus membuktikan 
bersalah melampaui keraguan yang masuk akal dan bukti-
buktinya “harus berdiri tegak atau jatuh pada bobotnya 
sendiri dan tidak diperbolehkan untuk menarik kekuatan 
dari kelemahan pembelaan".cxxxviii

Seorang terdakwa dapat menyatakan eksepsi setelah 
penuntutan kasus selesai dan mencari putusan tanpa 
menyajikan bukti jika ia percaya kesalahannya belum 
ditetapkan melampaui keraguan yang masuk akal. 
Pengadilan juga dapat menghentikan penuntutan atas 
dasar kurangnya bukti.cxxxix Pengabulan eksepsi sama saja 
dengan pembebasan.cxl

f. Undang-undang yang berkenaan dengan akses 
terhadap penasihat hukum

Di bawah Undang-Undang Republik 7438, seseorang 
yang ditangkap, ditahan atau di bawah penyelidikan 
kustodialcxli harus setiap saat didampingi oleh pengacara. 
Petugas harus memberitahu orang yang ditangkap, 
ditahan atau sedang diselidiki mengenai haknya atas 
penasihat hukum, terlebih atas pilihannya sendiri. Hal 
ini harus dilakukan dalam bahasa yang dimengerti dan 

207



FILIPINA   | Faith Suzzette Delos Reyes-Kong

dipahami oleh orang yang ditangkap, ditahan atau 
diselidiki. Jika orang tersebut tidak mampu membayar 
jasa penasihat hukum, petugas penyelidik diberi mandat 
untuk menyediakan seorang penasihat hukum. Penasihat 
hukum setiap saat harus diperbolehkan untuk berbicara 
secara pribadi dengan orang yang ditangkap, ditahan 
atau diselidiki. Di tengah ketiadaan seorang pengacara, 
undang-undang melarang penyelidikan kustodial. Sanksi 
pidana dijatuhkan untuk pelanggaran hukum ini. Hal ini 
juga diwajibkan untuk petugas polisi di bawah Prosedur 
Operasional Kepolisian Nasional Filipina (PNP).cxlii

Konstitusi menetapkan hak terdakwa dalam penuntutan 
pidana untuk didengar langsung dan melalui penasihat 
hukum.cxliii Berdasarkan Peraturan Pengadilan, seorang 
terdakwa memiliki hak untuk hadir dan membela diri 
secara pribadi dan oleh penasihat hukum mulai dari 
penuntutan sampai pengumuman putusan.cxliv Pengadilan 
wajib memberitahu terdakwa haknya atas penasihat 
hukum sebelum ia didakwa dan untuk menyediakan 
counsel de officio, kecuali terdakwa diperbolehkan untuk 
membela dirinya sendiri atau telah memilih pembelanya 
sendiri.cxlv Pengadilan, dalam menunjuk seorang 
counsel de officio, harus memilih dari anggota asosiasi 
pengacara dengan performa yang baik yang dapat 
secara kompeten membela terdakwa. Di daerah-daerah 
yang tidak memiliki pengacara, pengadilan dapat 
menunjuk seorang penduduk yang memiliki reputasi yang 
baik tentang kejujuran dan kemampuannya.cxlvi

Orang-orang tidak mampu dapat mencari perwakilan, 
bantuan, dan konseling hukum secara cuma-cuma dari 
Kantor Kejaksaan Agung.cxlvii

g. Undang-undang yang berkenaan dengan 
hak untuk diberitahu mengenai dakwaan, 
untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk 
berkomunikasi dengan penasihat hukum

Peraturan Pengadilan dan Prosedur Operasional 
PNP mengharuskan orang-orang yang melakukan 
penangkapan untuk memberitahu orang yang ditangkap 
alasan penangkapan. Jika surat perintah telah dikeluarkan, 
ia harus diberitahu fakta tersebut.cxlviii

Konstitusi menetapkan bahwa seorang terdakwa berhak 
untuk diberitahu tentang sifat dan dasar tuduhan.cxlix 
Berdasarkan Peraturan Pengadilan, suatu informasi atau 
pengaduan yang diajukan terhadap seorang terdakwa 
harus mencakup tindakan atau kelalaian yang diadukan.cl 
Informasi tersebut harus ditulis dalam istilah yang jelas 
untuk memungkinkan orang dengan pemahaman yang 
sama mengetahui pelanggaran apa yang dituduhkan 
dan keberadaan keadaan-keadaan yang memenuhi 
syarat dan memberatkan.cli Sebelum penuntutan, 
seorang terdakwa dapat meminta keterangan yang rinci 
mengenai kasusnya sehingga ia dapat membela diri dan 
mempersiapkan diri untuk sidang dengan semestinya. 
Mosi harus mencakup kelemahan-kelemahan dari 
pengaduan atau informasi dan rincian yang diinginkan.clii

Peraturan Pengadilan memungkinkan mosi untuk 
membatalkan informasi yang gagal untuk menetapkan 
tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai pelanggaran, 
yang akan diberikan jika penuntutan gagal untuk 
memperbaiki kelemahan tersebut.cliii Sebuah pengaduan 
atau informasi juga dapat dibatalkan ketika menuntut lebih 
dari satu pelanggaran, kecuali penghukuman tunggal 
untuk berbagai pelanggaran ditetapkan oleh hukum.cliv

Duplikasi tuntutan tidak diperbolehkan untuk tidak 
membingungkan terdakwa di dalam mempersiapkan 
pembelaannya.clv

Ketika pengadilan menunjuk counsel de officio bagi 
terdakwa, pengacara harus diberikan waktu yang 
cukup untuk berkonsultasi dengan terdakwa menyangkut 
pembelaannya sebelum penuntutan dilakukan.clvi Selama 
penuntutan, hakim atau panitera harus memberikan 
terdakwa salinan pengaduan atau informasi dan 
membacakannya kepadanya dalam bahasa atau 
dialek yang ia tahu.clvii Setelah penuntutan, Peraturan 
Pengadilan dan Undang-Undang Persidangan yang 
Cepat menetapkan bahwa terdakwa diberikan minimal 
15 hari untuk mempersiapkan sidang.clviii
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h. Undang-undang yang berkenaan dengan hak 
untuk diadili tanpa penundaan yang  tidak 
semestinya, untuk membela diri secara langsung 
dan memeriksa saksi dan bukti

Konstitusi menetapkan hak terdakwa atas persidangan 
yang cepat dan disposisi kasus secara cepat ke badan-
badan yudisial, kuasi-yudisial, atau administratif.clix

Undang-Undang Persidangan yang Cepat mengharuskan 
penuntutan dalam waktu 30 hari sejak pengajuan 
informasi atau dari tanggal terdakwa hadir di depan 
pengadilan dimana penuntutan tertunda, tanggal 
mana yang terakhir muncul. Jika terdakwa sedang 
dalam penahanan pencegahan, Peraturan Pengadilan 
mengharuskan kasusnya diajukan dan catatan-catatan 
diserahkan ke hakim dalam waktu 3 hari sejak pengajuan 
informasi atau pengaduan; terdakwa harus dihadapkan 
ke pengadilan dalam waktu 10 hari sejak tanggal 
pengajuan.clx

Persidangan harus dimulai dalam waktu 30 hari sejak 
penuntutan, dengan terdakwa memiliki sedikitnya 15 
hari untuk mempersiapkan sidang; jika tidak, informasi 
akan ditolak atas mosi terdakwa.clxi Undang-Undang 
Persidangan yang Cepat dan Peraturan Pengadilan 
menetapkan penundaan-penundaan yang masuk akal 
yang akan dikecualikan dari perhitungan batas waktu 
dimana persidangan seharusnya dimulai.clxii Kasus-kasus 
harus diatur untuk “persidangan yang berkelanjutan pada 
kalender sidang mingguan atau jangka pendek” dan 
masa persidangan harus tidak melampaui 180 hari.clxiii

Kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung harus 
diselesaikan dalam waktu 24 bulan sejak pengajuan 
permohonan terakhir; dalam waktu 12 bulan untuk kasus-
kasus di hadapan pengadilan-pengadilan rendah yang 
saling bertautan, dan dalam waktu 3 bulan untuk semua 
pengadilan yang lebih rendah.clxiv

Pada tahun 2006, American Bar Association Asia 
Law Initiative mengatakan bahwa Undang-Undang 
Persidangan yang Cepat tahun 1998 dan Peraturan 
Pengadilan terkait tidak efektif di dalam mengatasi 
penundaan-penundaan proses peradilan karena 
mengandung sangat banyak pengecualian untuk 

menetapkan keberlanjutan sidang, hanya cepat selama 
persidangan yang nyata, dan tidak ditegakkan secara 
seragam.clxv

Mahkamah Agung memutuskan bahwa, kendati batas 
waktu yang ditentukan, “persidangan yang cepat” adalah 
sebuah istilah yang relatif dan konsep yang fleksibel. Untuk 
menentukan apakah terdakwa telah dirampas haknya 
atas disposisi kasus secara cepat dan persidangan yang 
cepat, hal-hal berikut dipertimbangkan: (a) lamanya 
penundaan; (b) alasan penundaan; (c) tuntutan terdakwa 
atas haknya; dan (d) prasangka terhadap terdakwa.clxvi

Lembaga Kehakiman sedang mengembangkan sistem-
sistem pengadilan secara otomatis (Pengelolaan 
Administrasi dan Sistem Informasi Pengadilan, 
Pengelolaan Arus Kasus, dan Sistem Informasi Pengelolaan 
Kasus) untuk mengatasi penundaan dan ketidakefisienan 
pengadilan.clxvii

Bank Pembangunan Asia mengatakan bahwa, sampai 
dengan 2003, kasus-kasus pidana dan perdata yang 
diajukan banding ke Mahkamah Agung ditemukan tetap 
berada dalam sistem untuk rata-rata 5 tahun sebelum 
putusan. Mahkamah Agung membutuhkan rata-rata 1,43 
tahun untuk memutus sebuah kasus; Pengadilan Banding, 
1,32 tahun; Pengadilan Banding Pajak, 2,6 tahun. Kasus-
kasus yang diajukan ke Sandiganbayan membutuhkan 
6,6 tahun untuk putusan.clxviii

Beban kerja yang berat dan tumpukan kasus menyulitkan 
hakim untuk memenuhi batas waktu yang ditentukan dan 
hakim telah diamati seringkali menunda sidang selama lebih 
dari 1 bulan yang melanggar Peraturan Pengadilan.clxix 
Menurut Badan Koordinasi Statistik Nasional, tingkat 
disposisi kasus pengadilan telah meningkat dari 0,59 
pada tahun 1999 menjadi 0,85 pada tahun 2007.
clxx Pada tahun 2008, pengadilan, tidak termasuk 
Mahkamah Agung, menyelesaikan 107,12 persen dari 
jumlah kasus yang diajukan dalam tahun berjalan, tetapi 
hanya membereskan 36,64 persen dari total beban kasus 
mereka. Meskipun mereka menyelesaikan kasus lebih dari 
yang diajukan untuk tahun itu, tingkat pembenahan kasus 
tidak lebih baik karena tumpukan kasus sudah menanti di 
awal tahun.clxxi
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Undang-Undang Persidangan yang Cepat dan Peraturan 
Pengadilan tidak meliputi penundaan-penundaan selama 
penyelidikan polisi, penyelidikan awal, dan penegakan 
putusan.clxxii Sebagai contoh, pengaduan “Abadilla 5”, 
yang menyatakan bahwa mereka disiksa oleh polisi 
untuk mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan, 
sampai di Kantor Ombudsman pada tahun 2004.clxxiii 
Ombudsman merekomendasikan penuntutan pidana 
hanya pada tanggal 10 Januari 2011.clxxiv

Berdasarkan Konstitusi, seorang terdakwa memiliki hak 
untuk didengar secara langsung atau melalui penasihat 
hukum, untuk bertatap muka dengan saksi, dan untuk 
mendapatkan proses yang wajib untuk memastikan 
kehadiran para saksi dan pengungkapan bukti. 
Setelah penuntutan, persidangan dapat dilanjutkan di 
tengah ketiadaan terdakwa jika ia telah diberitahu dan 
kegagalannya untuk hadir di persidangan tidak dapat 
dibenarkan.clxxv

Pemeriksaan saksi-saksi harus dilakukan di pengadilan 
terbuka dan pihak yang dirugikan dapat memeriksa silang 
saksi-saksi tersebut menyangkut hal-hal yang tercakup 
selama pemeriksaan langsung.clxxvi Seorang terdakwa 
dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan 
penuntutan untuk memperlihatkan dan mengijinkan 
pemeriksaan dan penyalinan atau pemotretan bukti-
bukti yang berada di tangan atau di bawah penuntutan 
atau badan-badan penyelidikan hukum.clxvii Hak untuk 
memeriksa, menyalin atau memotret bukti tersedia bagi 
responden dalam penyelidikan awal.clxxviii

i. Undang-undang yang berkenaan dengan 
banding

Setiap pihak pada kasus dapat mengajukan banding 
atas putusan atau perintah final selama terdakwa 
tidak ditempatkan dalam situasi ne bis in idem (double 
jeopardy).clxxix

Dalam kasus-kasus dimana hukuman maticlxxx dijatuhkan, hal 
yang sama akan secara otomatis ditinjau oleh Pengadilan 
Banding dan, setelah itu, Mahkamah Agung.clxxxi 
Ketika Pengadilan Banding menemukan bahwa hukuman 
yang akan dijatuhkan adalah kematian, reclusion 
perpetua, atau penjara seumur hidup, Pengadilan harus 
memberikan putusan tetapi menahan diri untuk memutus 

yang sama. Alih-alih, Pengadilan Banding yang memutus 
sama kemudian menyerahkan dokumen terkait ke 
Mahkamah Agung untuk ditinjau.clxxxi

Mahkamah Agung menetapkan bahwa hak banding 
bukan merupakan hak alami dan bukan merupakan 
bagian dari proses hukum yang wajar. Banding adalah 
keistimewaan menurut undang-undang, dan dapat 
digunakan hanya berdasarkan undang-undang. Pihak 
yang ingin banding harus memenuhi persyaratan-
persyaratan Peraturan Pengadilan, jika tidak, hak untuk 
mengajukan banding hilang.clxxxiii Jadi, banding harus 
diajukan dalam waktu 15 hari sejak diumumkannya 
putusan atau perintah final dan itu harus diajukan ke 
pengadilan yang lebih tinggi dan dengan cara yang 
ditentukan dalam Peraturan Pengadilan.clxxxiv

j. Undang-undang yang berkenaan dengan 
pengakuan yang dipaksakan dan hak untuk 
tetap diam 

Konstitusi menetapkan bahwa tidak ada seorangpun 
dapat dipaksa untuk menjadi saksi melawan dirinya 
sendiri.clxxxv Seseorang yang sedang diselidiki untuk suatu 
pelanggaran berhak untuk diberitahu tentang haknya untuk 
tetap diam. Jika ia ingin melepaskan haknya untuk tetap 
diam atau atas penasihat hukum, pelepasan itu harus dibuat 
secara tertulis dan di hadapan seorang pengacara.clxxxvi 
Konstitusi menetapkan bahwa penyiksaan, kekuatan, 
kekerasan, ancaman, intimidasi, atau cara-cara lain yang 
melanggar kehendak bebas tidak boleh digunakan.clxxxvii 
Pengakuan yang melanggar hal tersebut di atas tidak 
dapat diterima sebagai bukti.clxxxviii

Petugas-petugas yang menangkap, menahan, atau 
menyelidiki harus memberitahu hak untuk tetap diam dan 
atas penasihat hukum dalam bahasa yang dimengerti 
oleh orang yang ditangkap, ditahan, atau sedang 
diselidiki. Untuk pengakuan di luar proses hukum dapat 
diterima, maka pengakuan tersebut harus ditulis dan 
ditandatangani di hadapan pengacara. Jika orang 
tersebut telah melepaskan haknya atas penasihat hukum, 
pengakuan harus ditandatangani di hadapan salah satu 
orang tua, saudara yang lebih tua, pasangan, walikota, 
hakim, pengawas distrik sekolah, atau pendeta atau 
pewarta Injil yang dipilih olehnya.clxxxix
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Prosedur Operasional PNP memberi mandat kepada 
petugas polisi untuk memberitahu orang yang ditangkap 
haknya untuk tetap diam dan bahwa setiap pernyataan 
yang dibuat dapat digunakan untuk melawan dirinya. 
Petugas yang menangkap harus memberitahu hak untuk 
berkomunikasi dengan pengacara atau keluarga dekat.cxc

Pada 08 Desember 2010, Presiden Aquino memerintahkan 
Departemen Kehakiman untuk menarik tuntutan terhadap 
43 petugas kesehatan yang disangka sebagai pengikut 
Tentara Rakyat Baru karena persoalan keabsahan 
penangkapan mereka. Para tahanan didakwa dengan 
kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal. Para 
tahanan mengatakan, pada saat penangkapan, mereka 
tidak diberitahu alasan penangkapan ataupun hak-hak 
mereka untuk tetap diam atau atas penasihat hukum. 
Beberapa tahanan mengajukan pengaduan ke Komisi 
Hak Asasi Manusia untuk penyiksaan dan perlakuan 
sewenang-wenang.cxci

k. Undang-undang yang berkenaan dengan diadili 
atau dihukum dua kali untuk satu pelanggaran

Konstitusi melarang menempatkan seseorang dua kali 
dalam bahaya penghukuman untuk pelanggaran yang 
sama. Jika suatu perbuatan dipidana menurut undang-
undang, putusan atau pembebasan menghalangi 
penuntutan lain untuk tindakan yang sama.cxcii

Berdasarkan Peraturan Pengadilan, putusan sebelumnya, 
pembebasan, atau penghentian kasus tanpa persetujuan 
terdakwa adalah dasar untuk membatalkan pengaduan 
atau informasi. Ini menghalangi penuntutan lain 
untuk pelanggaran yang didakwakan, upaya atau 
kegagalannya, atau untuk setiap pelanggaran yang 
seharusnya mencakup atau seharusnya dimasukkan dalam 
pelanggaran yang didakwakan dalam pengaduan atau 
informasi terdahulu.cxciii

Untuk menetapkan ne bis in idem, hal-hal berikut harus 
ada: (1) ada pengaduan atau informasi yang memadai 
dalam hal bentuk dan substansi untuk mendukung putusan; 
(2) pengaduan yang sama diajukan ke pengadilan 
dengan jurisdiksi yang kompeten; (3) ada penuntutan 
atau pembelaan yang sah atas tuntutan; dan (4) terdakwa 
dihukum atau dibebaskan atau kasus ini dihentikan tanpa 
persetujuannya.cxciv

Putusan pembebasan bersifat final, tidak dapat ditinjau 
kembali dan dilaksanakan segera. Mahkamah Agung 
mengatakan, setelah seorang terdakwa menyatakan 
ketidakbersalahannya di sidang pertama, akan menjadi 
tidak adil untuk memberikan pemerintah kesempatan 
lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk 
menguatkan kelemahan-kelemahannya di sidang 
pertama. Negara dapat menantang vonis bebas dengan 
alasan bahwa putusan tidak berlaku atas dasar jurisdiksi. 
Namun, tinjauan terhadap fakta atau kekeliruan atau 
ketepatan putusan tidak dapat dilakukan.cxcv

l. Undang-undang yang berkenaan dengan hak 
untuk mencari upaya hukum yang tepat waktu 
dan efektif di hadapan pengadilan

Kitab Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan 
sistem Katarungang Pambarangay (Barangay atau Sistem 
Peradilan Desa) dengan kewenangan untuk memanggil 
pihak-pihak dalam sengketa yang bertempat tinggal di kota 
atau kotamadya yang sama untuk penyelesaian secara 
damai. Beberapa kasus diharuskan untuk diserahkan 
untuk mediasi sebelum mereka dapat dipertimbangkan 
oleh pengadilan.cxcvi Sistem ini menyelesaikan lebih dari 4 
juta kasus dari tahun 1980-2005, sekitar 160,000 kasus 
per tahun. Jumlah ini telah berkembang menjadi sekitar 
dua kali rata-rata dalam beberapa tahun terakhir ini. 
Sistem Peradilan Barangay menyediakan akses terhadap 
keadilan bagi orang-orang yang kebutuhan-kebutuhannya 
akan sistem peradilan formal kurang mampu terpenuhi.cxcvii

Dua badan penegak hukum yang utama adalah 
Kepolisian Nasional Filipina (Philippine National Police, 
PNP) dan Biro Penyelidik Nasional (National Bureau 
of Investigation, NBI). Bukti yang dikumpulkan oleh 
penyelidik   diserahkan kepada badan-badan yang 
melaksanakan fungsi penuntutan bagi mereka untuk 
menentukan “bukti permulaan” untuk diyakini bahwa 
kejahatan telah dilakukan. Kejaksaan Nasional terutama 
bertanggung jawab atas penuntutan. Pelanggaran 
terhadap undang-undang anti-korupsi yang diajukan ke 
Sandiganbayan dituntut oleh Kantor Penuntutan Khusus 
pada Kantor Ombudsman.cxcviii

Pusat Tindakan Departemen Kehakiman (Department 
of Justice Action Center, DOJAC), sebuah fungsi dari 
Kejaksaan Nasional dan Kantor Kejaksaan Agung, 
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menyediakan pengacara dan paralegal yang 
memberikan bantuan hukum gratis dan layanan lain dari 
Departemen Kehakiman.cxcix

Mandat Komisi Hak Asasi Manusia mencakup: menyelidiki 
pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan hak-
hak sipil dan politik; menetapkan langkah-langkah untuk 
perlindungan hak asasi manusia dan layanan bantuan 
hukum; menggunakan kekuasaan kunjungan ke tahanan, 
penjara, atau fasilitas-fasilitas penahanan, dan memonitor 
kepatuhan Pemerintah pada kewajiban-kewajiban 
perjanjian hak asasi manusia internasional.cc Komisi 
dinilai telah melindungi independensi dan mandatnya. 
Akan tetapi, sumber daya lebih banyak dibutuhkan untuk 
penyelidikan yang efektif.cci

Komisi hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan 
advokasi. Sebuah rancangan undang-undang tertunda 
di Senat, mengusulkan untuk memberikan kewenangan 
penuntutan kepada Komisi.ccii Pelapor PBB, Philip Alston, 
mengatakan, sementara tergoda untuk memberikan 
kewenangan penuntutan kepada Komisi karena kasus-
kasus yang diserahkan kepada jaksa atau ombudsman 
jarang ditindaklanjuti, risiko yang ada lebih besar daripada 
manfaatnya. Sudah ada badan-badan penuntutan dan 
memberikan kewenangan penuntutan kepada Komisi 
akan tumpang tindih dan akan membahayakan tanggung 
jawabnya untuk memonitor lembaga-lembaga lain untuk 
pemenuhan hak asasi manusia. Kewenangan penuntutan 
juga akan meningkatkan risiko keamanan dari penyelidik    
dan saksi Komisi.cciii

3. Proses dimana undang-undang yang disahkan 
dan diberlakukan dapat diakses, adil, efisien dan 
berlaku sama

a. Publikasi Proses Legislatif

Konstitusi mengharuskan rancangan undang-undang 
untuk mencakup hanya satu subjek, untuk masing-
masing untuk melewati tiga pembacaan pada hari yang 
terpisah, dan untuk salinan cetak didistribusikan kepada 
Anggota Kongres sekurang-kurangnya tiga hari sebelum 
pembahasannya.cciv Aturan-aturan ini dimaksudkan 
untuk menjelaskan kepada orang-orang mengenai 
pokok-pokok perundang-undangan sehingga mereka 
memiliki kesempatan untuk didengar.ccv Presiden dapat 

menetapkan, sejauh diperlukan, pengesahan segera 
rancangan undang-undang untuk mengatasi musibah 
publik atau situasi darurat, dalam hal mana, syarat-syarat 
untuk pembacaan pada hari yang terpisah dan untuk 
rancangan undang-undang dicetak dalam bentuk final 
dan didistribusikan tiga hari sebelum pembacaan ketiga, 
ditiadakan.ccvi

Rancangan undang-undang diserahkan ke komite 
yang tepat selama pembacaan pertama. Jika perlu, 
komite menjadwalkan audiensi publik, mengeluarkan 
pemberitahuan-pemberitahuan publik dan mengundang 
narasumber. Apabila audiensi publik dirasa tidak perlu, 
Komite menjadwalkan pembahasan rancangan undang-
undang oleh Komite.ccvii Baik DPR dan Senat Filipina 
memasang pemberitahuan rapat-rapat komite di situs 
mereka.

b. Ketersediaan rancangan undang-undang dan 
transkrip

Hak atas informasi dan, tunduk pada pembatasan 
yang ditetapkan oleh undang-undang, akses terhadap 
dokumen-dokumen yang terkait dengan undang-undang 
resmi ditetapkan dalam Konstitusi.ccviii Dewan Kongres 
diharuskan untuk menyimpan jurnal dari proses-proses 
mereka. Kecuali bagian-bagian yang mempengaruhi 
keamanan nasional, jurnal tersebut akan diterbitkan. 
Setiap Dewan juga harus menyimpan rekaman proses 
yang dilakukan.ccix Catatan dan buku laporan Kongres 
harus terbuka untuk umum.ccx Jurnal biasanya catatatan-
catatan singkat sementara rekaman adalah transkrip kata 
demi kata.ccxi

Situs web DPR memiliki informasi tentang aturan-aturan 
proses, isu-isu yang dibahas pada hari-hari sidang, 
jadwal rapat-rapat komite, dan rekaman pemungutan 
suara dan kehadiran anggota DPR.ccxii Ada informasi 
mengenai rancangan undang-undang yang diserahkan 
ke komite, termasuk siapa penulis utamanya, status, 
sejarah dan naskah lengkap. Risalah DPR dapat diakses 
online. Rancangan Undang-Undang, Resolusi, Jurnal, 
Laporan Komite dan Undang-Undang Republik tersedia di 
situs kedua Dewan Kongres.
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c. Ambang batas untuk Legal Standing

Dalam gugatan-gugatan privat, posisi pemohon tercakup 
oleh aturan “pihak-pihak nyata yang berkepentingan” 
dalam Peraturan Pengadilan. “Pihak nyata yang 
berkepentingan” adalah “pihak yang menyatakan 
diuntungkan atau dirugikan oleh putusan di dalam 
gugatan atau pihak yang berhak atas manfaat-manfaat 
dari gugatan”"ccxiii

Berkenaan dengan “gugatan-gugatan publik”, dengan 
mempertanyakan tindakan pejabat yang tidak sah, 
para pembayar pajak, pemilih, warga negara terkait, 
dan anggota legislatif dapat diberikan posisi sebagai 
penggugat ketika hal-hal berikut terpenuhi: (1) kasus-kasus 
tersebut melibatkan isu-isu konstitusional; (2) untuk para 
pembayar pajak, harus ada klaim pencairan dana publik 
secara ilegal atau bahwa ukuran pajak inkonstitusional; 
(3) untuk pemilih, harus menunjukkan kepentingan yang 
jelas menyangkut keabsahan undang-undang pemilu yang 
dipermasalahkan; (4) untuk warga negara terkait, harus 
menunjukkan bahwa masalah-masalah yang diangkat 
sangat penting sehingga harus diselesaikan dengan 
segera; dan (5) untuk anggota legislatif, harus ada klaim 
bahwa tindakan pejabat yang dikeluhkan melanggar hak 
prerogatif mereka sebagai anggota legislatif.ccxiv

Dalam putusan yang melibatkan tujuh (7) kasus gabungan 
yang mempertanyakan keabsahan Pernyataan Presiden 
dan Perintah Umum Presiden, Mahkamah Agung 
menerapkan doktrin “sangat penting” dan memutuskan 
bahwa semua pemohon memiliki locus standi. ccxv

Sementara Mahkamah Agung telah mengambil sikap 
liberal dalam kasus-kasus yang sangat penting, pengadilan 
hanya menangani “kontroversi-kontroversi nyata yang 
melibatkan hak-hak yang secara hukum dapat dituntut dan 
ditegakkan.”ccxvi Dengan demikian, Mahkamah Agung 
menolak untuk melakukan peninjauan kembali dalam dua 
petisi untuk membatalkan Resolusi Dewan yang meminta 
Kongres untuk bersidang untuk mempertimbangkan 
usulan-usulan untuk mengamendemen atau merevisi 
Konstitusi mengingat belum adanya perebutan kekuasaan 
atau penyalahgunaan kewenangan yang berat untuk 
memerintahkan intervensi.ccxvii

d. Publikasi putusan dan audiensi

Konstitusi mensyaratkan putusan untuk mengungkapkan 
fakta dan hukum yang menjadi dasar putusan.ccxviii 
Kesimpulan Mahkamah Agung dicapai dalam konsultasi 
sebelum pertimbangan Mahkamah ditulis. Anggota yang 
tidak ikut ambil bagian, tidak setuju, atau abstain harus 
menyatakan alasan mereka. Persyaratan ini juga wajib di 
pengadilan-pengadilan rendah yang bertautan.ccxix

Peraturan Pengadilan mengharuskan proses-proses dan 
rekaman-rekaman persidangan terbuka bagi umum, 
kecuali apabila pengadilan melarang publikasi untuk 
kepentingan moral atau kesusilaan.ccxx Asosiasi Pengacara 
Amerika Serikat menilai proses-proses persidangan 
terbuka bagi umum menurut hukum dan dalam praktik. 
Putusan Mahkamah Agung diterbitkan dan menjadi 
dokumen publik. Putusan persidangan dan pengadilan 
banding tidak diterbitkan tetapi merupakan dokumen 
publik dan siapa saja dapat memperoleh salinan 
putusan dari panitera pengadilan. Transkrip dari proses 
persidangan adalah dokumen publik dan salinan tersedia 
secara gratis.ccxxi

Putusan dan resolusi Mahkamah Agung dimuat dalam situs 
Mahkamah Agung. Banyak putusan dan undang-undang 
tersedia melalui sumber-sumber swasta online, seperti 
Chan Robles Virtual Law Library dan LawPhil Project.

Presiden, Departemen Kehakiman, Senat, media dan 
keluarga korban meminta Mahkamah Agung untuk 
mengijinkan liputan langsung persidangan terdakwa 
dalam kasus Pembantaian Maguindanao.ccxxii Administrator 
Pengadilan mengatakan bahwa Mahkamah Agung akan 
mempertimbangkan “nilai-nilai yang bertentangan” dan 
mengutip putusan yang melarang liputan langsung media 
atas persidangan terhadap mantan Presiden Estrada.ccxxiii 
Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengatakan 
bahwa media dapat mempengaruhi saksi dan hakim 
secara langsung dan melalui pembentukan opini publik. 
Sementara pengadilan mengakui kebebasan pers dan 
hak atas informasi publik, pertimbangan utama dalam 
gedung pengadilan masih tetap hak terdakwa atas 
proses hukum. Mahkamah Agung menjelaskan hak atas 
persidangan yang terbuka sebagai berikut:
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Seorang terdakwa memiliki hak atas persidangan 
yang terbuka tetapi ini adalah hak yang menjadi 
miliknya, lebih dari orang lain, dimana hidup atau 
kebebasannya dapat benar-benar dipertahankan 
secara seimbang. Persidangan yang terbuka 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdakwa 
ditangani dengan baik dan tidak akan dikutuk secara 
tidak adil dan bahwa hak-haknya tidak terganggu 
dalam pertemuan-pertemuan rahasia seperti dulu 
kala. Persidangan yang terbuka tidak identik dengan 
persidangan yang dipublikasikan; persidangan yang 
terbuka hanya menyiratkan bahwa pintu pengadilan 
harus terbuka bagi mereka yang ingin datang, 
duduk di kursi yang tersedia, berlaku kesopanan 
dan mengamati proses persidangan. Dalam arti 
konstitusional, ruang sidang harus memiliki fasilitas-
fasilitas yang cukup untuk mengakomodasi jumlah 
masyarakat yang akan mengamati proses, tidak 
terlalu kecil sehingga membuat keterbukaan tidak 
berarti dan tidak terlalu besar sehingga mengalihkan 
perhatian peserta sidang dari fungsi mereka yang 
sesungguhnya, yang kemudian akan benar-benar 
bebas untuk melaporkan apa yang telah mereka 
amati selama persidangan.ccxxiv

Pengadilan, namun demikian, memungkinkan rekaman 
audio-visual dari persidangan hanya untuk tujuan 
dokumenter, yang akan tersedia untuk publik setelah 
pengumuman putusan.ccxxv

e. Undang-undang yang berkenaan dengan 
perlindungan hukum yang sama

Konstitusi menetapkan bahwa tidak seorangpun dapat 
ditiadakan haknya atas perlindungan hukum yang sama.ccxxvi 
Mahkamah Agung telah mengatakan bahwa klausa 
perlindungan yang sama mensyaratkan persamaan 
antara yang sederajat seperti yang ditentukan sesuai 
dengan klasifikasi yang sah, yang memiliki syarat-syarat: 
(1) klasifikasi bersandar pada pembedaan substansial; (2) 
berhubungan erat dengan tujuan hukum; ( 3) tidak terbatas 
pada syarat-syarat yang ada saja; dan (4) berlaku sama 
untuk semua anggota dari kelas yang sama.ccxxvii

Hukum pidana berlaku wajib bagi setiap orang di Filipina, 
tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum internasional 
dan ketentuan-ketentuan perjanjian.ccxxviii Undang-undang 

tentang hak-hak dan tugas keluarga, atau status, kondisi 
dan kapasitas hukum mengikat semua warga negara, 
meskipun tinggal di luar negeri.ccxxix

Kitab Undang-Undang Hukum Personal Muslim disahkan 
pada tahun 1977. Kitab ini meliputi status pribadi, 
perkawinan dan perceraian, hubungan perkawinan dan 
keluarga, suksesi dan warisan, dan hubungan harta antara 
dan di kalangan umat Islam.ccxxx Pengadilan Syariah Keliling 
dan Pengadilan Negeri Syariah didirikan di daerah-
daerah atau propinsi-propinsi Islam untuk menafsirkan 
dan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Personal 
Muslim. Putusan pengadilan-pengadilan tersebut 
dapat dibanding ke Pengadilan Banding Syariah.ccxxxi 
Pengadilan Banding Syariah, namun demikian, belum 
terbentuk, dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri 
Syariah dapat diajukan ke Mahkamah Agung.ccxxxii 
Muslim yang tinggal di tempat-tempat di Filipina dimana 
tidak ada pengadilan Syariah dapat mengajukan kasus 
mereka ke pengadilan Syariah terdekat.ccxxxiii

Undang-Undang tentang Hak-hak Masyarakat Adat tahun 
1997 mengatakan bahwa negara mengakui hukum adat 
tentang hak-hak kepemilikan atau hubungan-hubungan di 
dalam menentukan kepemilikan tanah ulayat.ccxxxiv Undang-
undang tersebut mengakui hak untuk menggunakan sistem-
sistem peradilan, lembaga-lembaga penyelesaian konflik, 
proses-proses pembangunan perdamaian, dan hukum 
dan praktik adat lainnya yang diterima secara umum oleh 
masyarakat adat.ccxxxv Undang-undang ini membentuk 
Komisi Nasional Masyarakat Adat, yang menyelesaikan 
sengketa-sengketa banding yang melibatkan hak-hak 
masyarakat adat dan kasus-kasus yang berkaitan dengan 
pelaksanaan dan interpretasi terhadap Undang-Undang 
tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Komisi mendengar 
kasus hanya setelah upaya hukum menurut hukum adat 
telah digunakan, sebagaimana ditegaskan oleh dewan 
tetua atau para pemimpin lainnya. Keputusan Komisi, 
seperti halnya keputusan-keputusan lembaga kuasi-
yudisial lainnya, dapat diajukan banding ke Pengadilan 
Banding.ccxxxvi

Pada bulan September 2009, Undang-Undang Republik 
9710 atau Magna Carta Perempuan berlaku. Peraturan 
Pelaksanaannya berlaku pada bulan Juli 2010. Undang-
undang ini mengatakan bahwa “Negara menyadari 
bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan memerlukan 
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penghapusan struktur-struktur dan praktik-praktik yang 
tidak setara yang mengabadikan diskriminasi dan 
ketidaksetaraan” dan bahwa Negara akan “berusaha 
untuk mengembangkan rencana, kebijakan, program, 
langkah, dan mekanisme untuk mengatasi diskriminasi 
dan ketidaksetaraan dalam kehidupan ekonomi, politik, 
sosial, dan budaya perempuan dan laki-laki.”ccxxxvii 
Menurut undang-undang, Negara harus mengambil 
langkah-langkah untuk meninjau, mengamendemen 
dan/atau mencabut undang-undang yang ada yang 
diskriminatif terhadap perempuan dalam waktu 3 tahun 
sejak pemberlakuannya.ccxxxviii IRR menyatakan bahwa 
amendemen atau pencabutan ketentuan-ketentuan yang 
diskriminatif dalam undang-undang berikut harus menjadi 
prioritas: Kitab Undang-Undang Keluarga Filipina; Revisi 
KUHP; Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan; Peraturan 
Pengadilan; Kitab Undang-Undang Hukum Personal 
Muslim dan Undang-Undang Republik 8353 tentang 
penghapusan tanggung jawab pidana pemerkosa ketika 
korban menikahinya.ccxxxix

f. Akses terhadap lembaga-lembaga yudisial

Konstitusi menyatakan bahwa tidak ada seorangpun 
yang akan ditolak akses bebas terhadap pengadilan dan 
badan-badan kuasi-yudisial dan bantuan hukum yang 
memadai karena kemiskinan.ccxl Peraturan Pengadilan 
membebaskan orang-orang miskin dari membayar biaya 
perkara dan biaya-biaya lain, termasuk transkrip catatan-
catatan stenografis.ccxli Para pemohon yang tidak mampu 
adalah mereka (1) yang pendapatan kotornya dan 
pendapatan kotor keluarga langsungnya tidak melebihi 
dua kali lipat upah minimum bulanan dan (2) yang 
tidak memiliki properti nyata dengan nilai pasar yang 
wajar di atas PHP 300,000,00 peso. Jika seseorang 
tidak memenuhi kedua persyaratan tersebut, pengadilan 
harus menggunakan kebijaksanaan untuk menentukan 
pengecualian.ccxlii

Kantor Kejaksaan Agung dan beberapa organisasi 
swasta menawarkan layanan hukum gratis. Asosiasi 
Profesi Pengacara Terpadu Filipina dan klinik-klinik 
bantuan hukum yang berbasis sekolah hukum adalah 
pemberi bantuan hukum yang utama. Namun, Bank 
Pembangunan Asia mengamati, bahkan jika pengacara 
terdakwa menyediakan layanan gratis, keluarga yang 
miskin cenderung tidak mampu untuk membayar biaya-

biaya perkara. Kelompok Bantuan Hukum Gratis (Free 
Legal Assistance Group, FLAG) memperkirakan bahwa 
biaya perkara pidana yang ditangani secara pro bono 
dapat sebesar PHP 70,300, yang adalah tiga kali 
tabungan tahunan rata-rata keluarga Filipina. Orang 
miskin akan mengalami kesulitan dalam membayar 
jaminan, menyediakan biaya perjalanan untuk saksi, atau 
memenuhi persyaratan dokumentasi. Untuk perwakilan 
hukum yang dibayar, praktisi hukum swasta memungut 
biaya penerimaan perkara biasanya lebih dari PHP 
10,000 dan biaya kehadiran per sidang sekitar PHP 1, 
000.ccxliii

Mahkamah Agung telah menganjurkan penyelesaian 
sengketa alternatif untuk meningkatkan akses terhadap 
penyelesaian sengketa yang cepat dan lebih murah. 
Mahkamah Agung membentuk Pusat Mediasi Filipina 
(Philippine Mediation Center, PMC) pada tahun 2001 
dan membentuk 125 unit PMC di 12 propinsi. Dari tahun 
2002 sampai 2006, 38,913 kasus dirujuk untuk mediasi, 
dimana 27,094 kasus atau 70 persen telah diselesaikan.ccxliv 
Mahkamah Agung juga menyelenggarakan pertemuan 
multi-sektor untuk memungkinkan Mahkamah Agung 
untuk mempertimbangkan reformasi-reformasi yang 
akan meningkatkan akses terhadap pengadilan bagi 
masyarakat miskin.ccxlv

Kongres juga mengesahkan Undang-Undang 
Penyelesaian Sengketa Alternatif tahun 2004 dan 
Peraturan Pelaksananya (PP) mulai berlaku pada tanggal 
31 Desember 2009. PP diharapkan dapat memajukan 
kemandirian pihak dalam sengketa-sengketa yang 
diselesaikan di luar pengadilan, mendorong keadilan 
yang cepat dan imparsial, dan menghapus biaya-biaya 
perkara di pengadilan.ccxlvi

Untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, lembaga 
kehakiman melaksanakan proyek Keadilan Keliling 
(Justice on Wheels, JoW). JoW adalah bis dengan dua 
ruang sidang dan disebar ke berbagai wilayah negara. 
Pada tahun 2008, Program JoW yang Ditingkatkan 
membebaskan 731 orang tahanan; memberikan layanan 
medis dan gigi untuk 5,386 orang tahanan; memberikan 
bantuan hukum kepada 595 orang tahanan; berhasil 
memediasi 3,409 kasus, dan memberikan sesi kuliah 
untuk 6,700 orang peserta.ccxlvii
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Pada tahun 2008, menanggapi temuan bahwa 70 persen 
beban kasus di Metropolitan Trial Courts melibatkan 
gugatan-gugatan kecil, Pengadilan mengeluarkan Tata 
Cara tentang Kasus-Kasus Gugatan Kecil yang melibatkan 
gugatan uang sebesar PHP 100,000 dan di bawah. 
Pengacara tidak diijinkan dan formulir disediakan. 
Putusan diberikan pada hari pertama sidang dan bersifat 
final dan tidak dapat dibanding kecuali dengan gugatan 
perdata khusus certiorari ke Mahkamah Agung.ccxlviii

Tergantung pada sanksi yang dikenakan, tuntutan pidana 
diawali dengan mengajukan pengaduan ke lembaga 
penuntutan untuk penyelidikan awal, atau langsung ke 
Municipal Trial Courts atau Municipal Circuit Trial Courts. 
Jika terdakwa ditangkap tanpa surat perintah, proses 
pemeriksaan dilakukan sebagai gantinya.ccxkix Keputusan 
jaksa penyidik disetujui oleh jaksa propinsi atau kota atau 
Jaksa Agung atau Ombudsman atau wakilnya. Keputusan 
dapat ditinjau, atas permohonan, oleh Sekretaris 
Kehakiman.ccl

Pada tanggal 16 April 2009, Menteri Kehakiman saat 
itu, Alberto Agra, yang menyidangkan permohonan 
peninjauan, membatalkan dakwaan terhadap dua 
tersangka dalam pembantaian Maguindanao. Jaksa 
mengecam perintah Sekretaris dan melakukan walkout.ccli 
Jaksa Agung, membacakan pernyataan atas nama 
Kejaksaan Nasional, mengatakan: “Kami sangat 
prihatin bahwa keputusan akan semakin meyakinkan 
publik yang sudah lama skeptis bahwa sistem peradilan 
pidana kita impoten ketika terdakwa secara politik 
berpengaruh.”cclii Pada tanggal 05 Mei 2010, Agra 
mengubah keputusannya sendiri setelah kesaksian baru 
meyakinkannya akan adanya bukti permulaan.ccliii

g. Penegakan hukum yang afektif, adil dan sama

Pelapor PBB Philip Alston menyatakan bahwa ada 
kegagalan untuk menangkap, menghukum dan 
memenjarakan orang-orang yang bertanggung jawab 
atas eksekusi di luar proses hukum. Aparat penegak 
hukum fokus pada penuntutan pemimpin-pemimpin 
masyarakat sipil ketimbang pembunuh. Polisi ragu untuk 
menyelidiki kejahatan-kejahatan yang diduga dilakukan 
oleh militer. Jaksa tidak membimbing polisi dalam 
mengumpulkan bukti mengingat bukti menentukan adanya 
alasan yang masuk akal dan harus terlihat imparsial. 

Terbatasnya akses ke laboratorium forensik dan ahli 
telah berakibat pada ketergantungan yang berlebihan 
pada kesaksian saksi-saksi. Alston menilai Ombudsman 
tidak memiliki independensi dan memilih untuk tidak 
melakukan penyelidikan kecuali sudah ada bukti yang 
kuat yang mengarah pada keterlibatan pejabat publik. 
Ia juga mengamati bahwa persidangan tertunda dan 
perubahan tempat dengan pertimbangan bahwa saksi 
telah direlokasi jarang diberikan.ccliv

Pada tanggal 23 November 2009, 57 orang tewas 
terbunuh di Maguindanao. Andal Ampatuan Jr., bersama 
dengan sekitar 100 anggota milisi dan puluhan 
polisi, diduga menandai dan menembak mati sebuah 
konvoi dalam perjalanannya untuk menyerahkan surat 
keterangan pencalonan gubernur.cclv Human Rights 
Watch menilai bahwa pemerintah telah gagal untuk 
“secara serius menyelidiki kekejaman oleh keluarga yang 
sangat berkuasa, melarang kekuatan milisi yang kejam, 
atau membatasi akses pejabat terhadap persenjataan 
militer.”cclvi Tidak ada seorangpun yang dihukum satu 
tahun setelah pembantaian. Dari 82 orang tersangka 
dalam penahanan, hanya 15 orang yang menjalani 
persidangan. Pada November 2010, 20 tim pelacak 
polisi memburu 112 orang tersangka masih buron.cclvii

Juru Bicara DPR mengatakan, selain pembantaian, 
masalah tentara swasta harus ditangani.cclviii Human 
Rights Watch meminta perhatian pada dukungan yang 
diberikan oleh pemerintah nasional kepada keluarga 
yang berkuasa dan impunitas yang dinikmati oleh milisi 
mereka. Militer dan polisi terbukti menyediakan mereka 
dengan tenaga manusia, senjata, dan perlindungan 
dari penuntutan. Milisi telah ada sejak tahun 1940-
an; mereka diorganisir untuk melawan pemberontak-
pemberontak komunis dan kelompok-kelompok separatis. 
Di Maguindanao, pasukan paramilisi berada di bawah 
komando keluarga Ampatuan dan diubah menjadi 
tentara pribadi mereka. Milisi di Maguindanao hanyalah 
salah satu dari lebih dari 100 tentara swasta di seluruh 
Filipina.cclix

Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk 
membatasi penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan 
kepada kepala eksekutif daerah berdasarkan hukum. 
Laporan Komisi Independen Menentang Tentara Swasta 
mengatakan:
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(E)ksekutif-eksekutif daerah memerintah, mengawasi, 
dan memeriksa satuan polisi dan pasukan bersenjata, 
mereka juga memiliki kekuasaan administratif dan 
disipliner; wewenang untuk memilih kepala polisi; 
merekomendasikan pemindahan, penugasan kembali 
atau merinci anggota-anggota PNP di luar wilayah 
mereka masing-masing dan merekomendasikan 
pengangkatan anggota-anggota baru PNP. 
Mengingat luasnya wilayah kekuasaan yang 
diberikan kepada pejabat daerah, penyalahgunaan 
kekuasaan tersebut sangat sering terjadi.cclx

h. Undang-undang yang berkenaan dengan 
reparasi bagi korban

Ada Dewan Gugatan di bawah Departemen Kehakiman 
untuk korban-koban pemenjaraan, penahanan, atau 
kejahatan yang tidak adil. Kompensasi untuk pemenjaraan 
atau penahanan yang tidak adil tidak boleh melebihi PHP 
1,000 per bulan. Dalam semua kasus lainnya, jumlah 
maksimum hanya sebesar PHP 10,000.cclxi Undang-
Undang Anti Penyiksaan tahun 2009 mengharuskan 
lembaga-lembaga tertentu untuk merumuskan program 
rehabilitasi bagi korban-korban penyiksaan dan keluarga-
keluarga mereka. Program tersebut harus menyediakan 
penyembuhan dan pembangunan fisik, mental, sosial, 
psikologis.

Setiap orang yang bertanggung jawab atas kejahatan 
juga bertanggung jawab secara perdata.cclxii 
Pertanggungjawaban perdata termasuk restitusi, 
reparasi, dan ganti rugi untuk kerusakan-kerusakan yang 
diakibatkannya.cclxiii Berdasarkan Hukum Perdata, orang-
orang yang menderita kerugian karena: (1) seorang 
pegawai publik, tanpa alasan yang jelas, mengabaikan 
tugas resminya, atau karena (2) seorang pejabat publik 
atau individu tertentu melanggar atau merusak hak-hak 
dan kebebasan-kebebasan, dapat menggugat kerusakan-
kerusakan tersebut.cclxiv

Pada bulan Januari 2011, seorang Hakim Distrik AS 
di Hawaii menyetujui pembagian USD 1,000 untuk 
setiap dari 7,526 anggota gugatan class action untuk 
penyiksaan, eksekusi dan penculikan di bawah rezim 
Presiden Ferdinand Marcos. Pembagian tersebut 
memberikan kesempatan pertama kepada para korban 
untuk mengumpulkan sesuatu sejak gugatan mereka 

diajukan pada tahun 1986. Putusan USD 2 miliar 
terhadap harta kekayaan Marcos diberikan pada tahun 
1995. Sengketa atas harta kekayaan Marcos menunda 
pembayaran kepada korban, namun, 12 orang korban 
menerima cek kompensasi pada tanggal 28 Februari 
2011. Mereka adalah kelompok pertama, di antara 
ribuan korban, yang akan menerima pembayaran; 
telah diperkirakan bahwa pembayaran sekitar USD 
1,000 akan diberikan kepada 7,526 penggugat.cclxv 
Robert Swift, pengacara utama, mengatakan kasus ini 
merupakan sebuah terobosan karena kasus ini adalah 
gugatan perwakilan kelas yang pertama di dunia yang 
diajukan untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia. Kasus ini diajukan di Hawaii karena Marcos 
melarikan diri ke Honolulu untuk tinggal di pengasingan 
setelah ia digulingkan pada tahun 1986.cclxvi Swift dan 
rekan pengacara Filipinanya, dengan bantuan dari 
Komisi Hak Asasi Manusia, akan mendistribusikan cek 
kepada para penggugat atau ahli waris mereka.cclxvii

Penyintas “sistem wanita penghibur (jugun ianfu)” pada 
saat Perang Dunia II telah meminta Mahkamah Agung 
untuk memaksa Cabang Eksekutif untuk melaksanakan 
tugas konstitusional dan kewajiban internasionalnya 
untuk menjamin hak mereka atas ganti rugi. Permohonan 
mereka ditolak pada bulan April 2010 oleh Mahkamah 
Agung dan mosi untuk peninjauan kembali terhadap 
putusan telah diajukan.cclxviii Di antara tuntutan di dalam 
mosi tambahan untuk dipertimbangkan kembali adalah 
untuk Mahkamah Agung memerintahkan “Menteri 
Luar Negeri dan Sekretaris Eksekutif untuk mendukung 
gugatan dari “wanita penghibur” Filipina, khususnya 
menuntut permintaan maaf resmi dari Negara Jepang 
dan kompensasi hukum untuk pemerkosaan yang dialami 
oleh ‘perempuan penghibur’ Filipina yang berlangsung 
di bawah kekuasaan militer Jepang dalam Perang Dunia 
II.”cclxix

i. Praktik-praktik yang berkenaan dengan 
perlindungan korban dan saksi

Program Perlindungan Saksi, Keamanan dan Manfaat 
dikelola oleh Dinas Kejaksaan Nasional Departemen 
Kehakiman. Pada tahun 2009, program ini menerima 
148 orang saksi. Program ini sangat penting dalam 
penetapan putusan dari 254 dari 266 kasus dengan 
saksi-saksi utama yang didukung oleh program ini.cclxx
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Kegagalan untuk mereformasi program perlindungan 
saksi dianggap sebagai penyebab utama impunitas 
bagi pembunuhan di luar proses hukum di Filipina. Tidak 
adanya saksi dikatakan telah menyebabkan kegagalan 
8 dari 10 kasus yang melibatkan pembunuhan di luar 
proses hukum untuk bergerak dari penyelidikan awal ke 
penuntutan.cclxxi

Manfaat-manfaat perumahan, kesehatan dan pendidikan 
di bawah program ini tidak memadai.cclxxii ALRC melihat 
bahwa perlindungan sementara tidak tersedia bagi 
orang-orang yang sedang disaring sebagai saksi dan 
tidak ada batasan waktu untuk keputusan permohonan 
perlindungan. Undang-undang tidak memuat ketentuan-
ketentuan yang berkenaan dengan pelanggaran-
pelanggaran kerahasiaan oleh orang-orang yang bukan 
bagian dari pemerintah dan yang membahayakan saksi 
dengan mengungkap identitas mereka.cclxxiii Anggota-
anggota keluarga yang berada dalam bahaya tidak 
diterima ke dalam program. Ketika sebuah kasus gagal 
untuk berkembang, saksi dikeluarkan dari program 
meskipun ia mungkin masih berada dalam bahaya. 
Selanjutnya, jaksa diharapkan untuk bersikap imparsial 
pada fase-fase awal kasus sehingga membuat mereka 
enggan untuk mengajukan perlindungan saksi.cclxxiv

Polisi dan militer tidak dapat diterima ke dalam program; 
dengan demikian, akan sulit bagi mereka untuk bersaksi 
melawan atasan mereka.cclxxv

Pada tanggal 14 Juni 2010, Suwaib Upham, seorang 
saksi pembantaian Maguindanao tahun 2009, 
yang permohonan untuk dimasukkan dalam program 
perlindungan ditolak pada bulan April 2010, dibunuh. 
Pembunuhannya disebabkan oleh kegagalan untuk 
melindungi identitasnya dan tidak adanya akuntabilitas 
dalam menjaga informasi rahasia.cclxxvi

4. Keadilan diputus oleh pengadilan dan lembaga-
lembaga keadilan yang kompeten, imparsial dan 
independen 

a. Independensi dan Pertanggungjawaban jaksa, 
hakim dan pejabat yudisial

Seorang hakim Mahkamah Agung harus sedikitnya 
berusia empat puluh tahun dan seorang hakim pengadilan 
yang lebih rendah atau terlibat dalam praktik hukum 
di Filipina selama sedikitnya lima belas tahun. Semua 
anggota lembaga kehakiman diharuskan untuk memiliki 
“kompetensi, integritas, kejujuran, dan independensi 
yang nyata”.cclxxvii

Dewan Yudisial dan Profesi Pengacara (Judicial and Bar 
Council, JBC), yang merekomendasikan calon-calon 
untuk kehakiman, terdiri dari Ketua Hakim, Sekretaris 
Kehakiman, dan seorang wakil dari Kongres. Dewan 
juga memiliki anggota berikut, yang semuanya diangkat 
oleh Presiden dengan persetujuan Komisi Pengangkatan: 
seorang wakil dari Asosiasi Profesi Pengacara Terpadu, 
seorang profesor hukum, seorang pensiunan anggota 
Mahkamah Agung, dan seorang wakil dari sektor 
swasta.cclxxviii Setiap kali ada lowongan di kehakiman, 
Presiden mengangkat paling sedikit 3 calon dari daftar 
yang diajukan oleh JBC. Pengangkatan tidak memerlukan 
konfirmasi.cclxxix Lowongan di Mahkamah Agung harus 
terisi dalam waktu 90 hari sejak pembukaan. Lowongan 
di pengadilan yang lebih rendah harus terisi dalam waktu 
sembilan puluh hari sejak penyerahan daftar JBC.cclxxx

Peraturan JBC mengharuskan publikasi daftar pelamar 
atau orang yang dicalonkan sekali dalam surat kabar 
umum yang beredar di Filipina dan sekali dalam sebuah 
surat kabar yang beredar di propinsi atau kota dimana 
lowongan tersebut berada. Salinan-salinan daftar 
dipasang di tiga tempat dimana lowongan berada dan 
diserahkan ke Asosiasi Profesi Pengacara Terpadu Filipina, 
dan jika memungkinkan, ke organisasi-organisasi non-
pemerintah yang besar.cclxxxi Situs JBC memuat lowongan 
kerja di kehakiman, daftar nama pelamar, jadwal 
wawancara, dan pengumuman tentang pengangkatan.
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Survey Social Weather Stations tahun 2005 menunjukkan 
bahwa 53 persen dari 63 persen hakim dan pengacara 
tidak puas dengan proses pemilihan calon-calon untuk 
kehakiman.cclxxxii

Pada bulan Desember 2010, Mahkamah Agung 
menyatakan “Komisi Kebenaran” yang dibentuk oleh 
Presiden Aquino inkonstitusional karena melanggar klausul 
perlindungan yang sama.cclxxxiii Sekretaris Kehakiman 
mengatakan bahwa “investasi yang bijak” mantan Presiden 
Arroyo di pengadilan tinggi terlunasi.cclxxxiv Seorang pejabat 
dari kantor informasi publik Mahkamah Agung, namun 
demikian, mengatakan bahwa, dari lima belas orang 
hakim, hanya satu yang tidak diangkat oleh mantan 
Presiden Arroyo. Ia mengatakan empat dari lima orang 
hakim yang berbeda pendapat (dissent) adalah hakim-
hakim yang diangkat oleh mantan Presiden; ini berarti 
bahwa kasus itu diselesaikan berdasarkan pada apa yang 
para hakim rasa benar dan berdasarkan hukum.cclxxxv

Kendati sebagian besar Hakim Mahkamah Agung saat 
ini diangkat oleh mantan Presiden Arroyo, Mahkamah 
Agung mengatakan sebagai berikut:

Baik pensiunan Presiden maupun Anggota-anggota 
Mahkamah saat ini tidak ada yang telah mengatur 
situasi saat ini untuk terjadi dan untuk berkembang 
seperti yang telah terjadi. Tidak ada Anggota 
Mahkamah yang mampu mencegah Anggota-
anggota yang menyusun Mahkamah ketika dia 
memegang Kepresidenan sekitar satu dekade yang 
lalu sejak pensiun selama perpanjangan masa 
jabatan, oleh karena masa pensiun mereka wajib.cclxxxvi

Anggota-anggota Mahkamah Agung dan pengadilan-
pengadilan yang lebih rendah menjabat sampai mereka 
mencapai usia 70 tahun atau menjadi tidak mampu 
untuk melaksanakan tugas mereka. Mahkamah Agung 
memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan hakim-hakim 
pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.cclxxxvii Anggota-
anggota Mahkamah Agung diberhentikan hanya dengan 
pemakzulan.cclxxxviii Gaji hakim ditetapkan oleh undang-
undang dan tidak dapat diturunkan selama kelanjutan 
masa jabatan mereka.cclxxxix Hakim-hakim tidak dapat 
ditunjuk untuk lembaga manapun yang menjalankan 
fungsi-fungsi kuasi-yudisial atau administratif.ccxc

Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk 
mengeluarkan peraturan tentang permohonan, praktik, 
dan prosedur di semua pengadilan dan pengakuan atas 
praktik hukum, mengangkat seluruh pejabat dan pegawai 
kehakiman, dan melakukan pengawasan administratif 
terhadap semua pengadilan dan personil.ccxci

Pada tahun 2004, Mahkamah Agung mengesahkan 
Kode Etik Yudisial yang Baru untuk Lembaga Kehakiman 
Filipina. Kode yang Baru mengadopsi Kode Etik Yudisial 
Bangalore dan berisi 6 peraturan: (1) independensi; 
(2) integritas; (3) ketidakberpihakan; (4) kesopanan; (5) 
kesetaraan; dan (6) kompetensi dan ketekunan. Personil-
personil pengadilan harus mematuhi Kode Etik untuk 
Personil-personil Pengadilan. Semua pengacara harus 
memperhatikan Kode Tanggung Jawab Profesional dan 
untuk notaris publik, Peraturan tentang Praktik Notariat 
tahun 2004.

Pada tahun 2008, Hakim Pengadilan Banding (PB), 
Hakim Vicente Q. Roxas, dipecat dan empat orang 
Hakim PB lainnya dikenakan sanksi disiplin.ccxcii Pada 
tahun 2009, Mahkamah Agung mendisiplinkan 66 
orang  Hakim Regional Trial Court; 27 orang Hakim 
Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in Cities, 
Municipal Trial Court, dan Municipal Circuit Trial Court; 
dan 181 orang personil pengadilan tingkat pertama 
dan kedua. Mahkamah Agung secara administratif 
mendisiplinkan 19 orang pegawai Mahkamah Agung 
dan mengeluarkan tiga orang lainnya dari daftar karena 
membolos. Mahkamah Agung juga mengenakan denda 
sebesar PHP 500,000 pada mantan hakim Mahkamah 
Agung untuk kesalahan berat karena membocorkan 
dokumen internal yang rahasia. Seratus dua puluh 
sembilan anggota Asosiasi Pengacara didisiplinkan untuk 
berbagai pelanggaran administratif.ccxciii

Pada tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung 
menolak permohonan para penyintas “sistem wanita 
penghibur” pada saat Perang Dunia II yang meminta 
ganti rugi. Ditemukan bahwa bagian-bagian dari putusan 
Mahkamah Agung diangkat dari karya-karya penulis 
Hukum Internasional tanpa mengutip mereka. Juga diduga 
bahwa putusan tersebut memutar apa yang para penulis 
katakan dalam karya mereka. Oleh karena itu, sebuah 
mosi diajukan, menunjukkan bahwa misrepresentasi 
“yang keliru menjadi dasar bagi putusan Pengadilan 
untuk menolak permohonan”.ccxciv
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Pada tanggal 15 Oktober 2010, Mahkamah Agung 
menolak tuduhan-tuduhan plagiarisme, memutar isi bahan-
bahan yang dikutip, dan kelalaian yang berat terhadap 
Hakim Mariano C. del Castillo. Pengadilan memutuskan 
bahwa peneliti Hakim del Castillo secara tidak sengaja 
menghapus penghargaan untuk para penulis.ccxcv Dalam 
pendapat yang berbeda, Hakim Maria Lourdes Sereno, 
mengatakan sebagai berikut:

Kecuali dipertimbangkan kembali, Mahkamah ini 
sayangnya akan dikenang sebagai Pengadilan yang 
membuat “niat jahat” sebagai elemen yang tidak 
terpisahkan dari plagiarisme dan hal tersebut membuat 
kesalahan-kesalahan sistem komputer sebagai 
fakta yang membebaskan dalam tuduhan-tuduhan 
plagiarisme, tanpa menjelaskan apakah putusannya 
hanya berlaku untuk situasi-situasi penetapan putusan 
pengadilan atau untuk kegiatan intelektual tertulis 
lainnya. Ini juga akan melemahkan kewenangan 
disipliner Pengadilan - esensi yang dihasilkan dari 
otoritas moralnya - atas bangku dan jeruji.ccxcvi

Fakultas Hukum Universitas Filipina mengeluarkan sebuah 
pernyataan meminta ponente putusan, Hakim Mariano 
del Castillo, untuk mengundurkan diri dari Mahkamah. 
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa, alih-alih 
bertindak dengan urgensitas, Mahkamah menunda 
penyelesaiannya selama hampir tujuh tahun dan menolak 
permohonan “berdasarkan sumber-sumber-sumber yang 
dikotori”.ccxcvii

Pada tanggal 19 Oktober 2010, Mahkamah Agung 
mengeluarkan sebuah Resolusi yang memerintahkan 
anggota-anggota fakultas hukum Universitas Filipina untuk 
menunjukkan mengapa mereka harus tidak didisiplinkan 
sebagai pengacara. Mahkamah menilai pernyataan 
mereka “tidak perlu, tidak pantas dan tindakan 
kewaspadaan yang terburu-buru yang salah tempat.” 
Sebuah mosi untuk peninjauan kembali atas putusan 
yang diduga mengandung bahan-bahan jiplakan masih 
tertunda dan Mahkamah sebelumnya telah memutuskan 
bahwa publikasi apapun terkait dengan permohonan 
yang tertunda yang cenderung mempengaruhi sebuah 
putusan adalah penghinaan pengadilan (contempt of 
court). Menurut Mahkamah Agung, dirinya harus diijinkan 

untuk menjalankan usahanya “secara teratur, bebas 
dari campur tangan luar yang merusak fungsinya dan 
cenderung mempermalukan administrasi peradilan.”ccxcviii

Meskipun Hakim del Castillo ‘dibersihkan’ oleh Mahkamah 
Agung, beberapa anggota DPR telah memulai sebuah 
pengaduan pemakzulan terhadap dirinya.ccxcix

b. Pelatihan dan sumber-sumber daya untuk jaksa, 
hakim dan pejabat yudisial

Pendidikan hukum lanjutan diwajibkan untuk semua 
anggota Asosiasi Profesi Pengacara Terpadu Filipina.ccc 
Jaksa mendapat pendidikan hukum lanjutan secara 
gratis. Pada tahun 2009, Dinas Kejaksaan Nasional 
membagikan salinan-salinan elektronik “Hukum dan 
Yurisprudensi untuk Jaksa-jaksa Filipina” secara nasional 
dan mengadakan seminar-seminar orientasi dasar, yang 
dihadiri oleh sedikitnya 300 orang jaksa baru.ccci

Perhatian utama dari Dinas Kejaksaan Nasional adalah 
defisiensi tenaga kerja yang sangat besar. Pada tahun 
2009, Dinas Kejaksaan Nasional memiliki 1,908 
petugas penuntutan dari 2,406 posisi plantilla yang ada 
(21 persen lowongan). Dinas memiliki dukungan 1,643 
staf administrasi dari 1,945 posisi plantilla (16 persen 
lowongan). Unit-unit pemerintah daerah dan sumber-
sumber lain menambah sekitar 1,000 staf pendukung 
untuk Dinas Kejaksaan Nasional.cccii

Setiap petugas penuntutan melakukan rata-rata 183 
penyelidikan awal. Sekitar 900,000 sampai 950,000 
kasus pidana dituntut dalam sidang pengadilan; dengan 
demikian, setiap jaksa menangani sekitar 472-498 kasus 
untuk tahun 2009.ccciii

Akademi Yudisial Filipina (Philippine Judicial Academy, 
PHILJA) adalah “sekolah pelatihan untuk hakim, staf 
pengadilan, pengacara dan calon-calon petugas 
yudisial.” Tidak ada seorang calonpun yang dapat 
memulai fungsinya tanpa menyelesaikan program 
yang disyaratkan tersebut. Dewan Yudisial dan Profesi 
Pengacara, yang merekomendasikan pengangkatan 
dan promosi, diperintahkan oleh undang-undang untuk 
mempertimbangkan partisipasi calon-calon hakim dalam 
program-program PHILJA.ccciv
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Mahkamah Agung membagikan buku-buku dan manual 
dan menyebarluaskan perkembangan terbaru mengenai 
yurisprudensi kepada para hakim. Hakim-hakim dengan 
akses internet dapat menggunakan perpustakaan online 
Pengadilan; sedangkan yang lain menerima CD yang 
berisi putusan-putusan terbaru secara berkala.cccv

Konstitusi menganugerahkan otonomi fiskal kepada 
kehakiman. Alokasi-alokasi tidak dapat dikurangi oleh 
legislatif di bawah jumlah yang dialokasikan pada 
tahun sebelumnya dan harus secara otomatis dan teratur 
dikeluarkan.cccvi

Pada tahun 2007, Kehakiman menerima 0,76 persen 
dari anggaran nasional; 0,88 persen pada tahun 2008, 
0,94 persen pada tahun 2009; dan 0,87 persen pada 
tahun 2010.cccvii Administrator Pengadilan mengatakan 
bahwa hakim-hakim belum menerima gaji dan tunjangan 
penuh sejak tahun 2007. Pensiunan para hakim terus 
menanti manfaat dan pensiun mereka. Ruang sidang 
bobrok. Sebagian besar pengadilan daerah hanya 
memiliki dua buah komputer ketika jumlah yang ideal 
adalah sedikitnya enam unit. Kendala-kendala anggaran 
menghalangi lembaga kehakiman dari mempekerjakan 
personil dan hakim yang cukup untuk meningkatkan 
tingkat disposisi kasus. Setiap hakim melayani sekitar 
50,000 penduduk; rasio yang ideal adalah 1 hakim 
untuk setiap 10,000 konstituen. Undang-Undang 
Pengadilan Keluarga tahun 1997, yang mengalokasikan 
dana untuk pembentukan pengadilan anak dan keluarga 
tetap belum dilaksanakan dan didanai.cccviii

Sejak Desember 2004, ketika tingkat lowongan melebihi 
30 persen, lowongan menurun menjadi sekitar 19,7 
persen pada akhir tahun 2007. Penurunan ini tampaknya 
disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
mengesahkan kenaikan 100 persen untuk kompensasi 
hakim dan upaya perekruitan JBC.cccix Namun, pada 
akhir tahun 2009, tingkat lowongan meningkat menjadi 
22,74 persen (522 lowongan dari 2,295 posisi yudisial 
yang tersedia), dengan distribusi sebagai berikut:cccx

Mahkamah Agung 1

Pengadilan Banding 6

Sandiganbayan 2

Pengadilan Banding Pajak 0

Regional Trial Courts 191

Metropolitan Trial Courts 23

Municipal Trial Courts in Cities 32

Municipal Trial Courts 96

Municipal Circuit Trial Courts 147

Pengadilan Negeri Syariah 5

Pengadilan Syariah Keliling 19

TOTAL 522

Sekitar 85,0 persen dari anggaran nasional tahunan 
untuk kehakiman dihabiskan untuk gaji dan tunjangan, 
13,0 persen untuk pemeliharaan dan biaya-biaya 
operasional lainnya, dan 1,5 persen untuk pengeluaran 
modal. Kehakiman menahan dan menyisihkan biaya-
biaya yang dikumpulkan dan menyimpan pendapatan-
pendapatan ini dalam Dana Pembangunan Yudisial 
(Judicial Development Fund, JDF). Delapan puluh persen 
dari JDF dialokasikan untuk biaya-biaya personil dan 20 
persen untuk pengeluaran modal. JDF menambah dana-
dana kehakiman sekitar PHP 1 miliar (USD 20 juta) per 
tahun dalam beberapa tahun terakhir.cccxi

Presiden mengurangi anggaran kehakiman tahun 2011 
yang diajukan, yakni dari sekitar PHP 26 miliar menjadi 
sekitar PHP 14 miliar dari total anggaran nasional 
sebesar  PHP 1,645. Pemerintah mengatakan bahwa 
semua lembaga tidak mendapatkan jumlah yang mereka 
inginkan karena situasi fiskal negara.cccxii

Jaksa-jaksa di Dinas Kejaksaan Nasional Departemen 
Kehakiman, namun, menerima lebih PHP 25 juta untuk 
kenaikan gaji mereka. Peningkatan kompensasi ini sesuai 
dengan Undang-Undang Republik 10071 (Undang-
Undang Kejaksaan tahun 2010).cccxiii Pada tahun 2007, 
Undang-Undang Republik 9406 memberikan pejabat 
dan pengacara pada Kantor Kejaksaan Agung tunjangan 
khusus tidak lebih dari 100 persen dari gaji pokok mereka. 
Tunjangan-tunjangan khusus yang sama dengan kenaikan 
kompensasi sebesar 100 persen, yang dilakukan secara 
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bertahap selama 4 tahun, diberikan kepada hakim 
dan pejabat pengadilan dengan pangkat setara hakim 
Pengadilan Banding atau Regional Trial Court pada tahun 
2003 oleh Undang-Undang Republik 9227.

Anggaran lembaga-lembaga kuasi-yudisial yang 
utama juga tidak besar. Seperti disinyalir oleh Bank 
Pembangunan Asia sebagai pola di sektor peradilan, 
pemakaian-pemakaian pribadi menghabiskan bagian 
terbesar dari anggaran badan-badan kuasi-yudisial, 
dengan jumlah yang sangat kecil yang didedikasikan 
untuk penanaman modal.cccxiv

c. Proses persidangan yang adil dan tidak berpihak

Suap dan korupsi di dalam lembaga kehakiman terutama 
diukur melalui survei-survei opini publik. Di dalam lembaga 
kehakiman, suap dan korupsi terutama ditunjukkan 
oleh informasi tentang kasus-kasus administratif yang 
diajukan terhadap anggota-anggotanya. Diakui bahwa, 
bagaimanapun, operasi peradilan rentan terhadap praktik-
praktik korupsi. Oleh karena itu, sejak Januari 2007, 
Kantor Ketua Hakim telah meminta laporan-laporan tentang 
penerbitan Surat-surat Perintah Penahanan Sementara 
(Temporary Restraining Orders, TROs) oleh pengadilan-
pengadilan banding untuk menjawab dugaan-dugaan 
korupsi dalam penerbitan surat-surat perintah tersebut. 
Mahkamah Agung juga berencana untuk membentuk 
sebuah sistem pengawasan gaya hidup pada panitera 
dan petugas keamanan pengadilan. Sebuah Unit Integritas 
juga akan dibentuk untuk memastikan pengelolaan dana 
yang baik di tingkat daerah.cccxv

Mahkamah Agung meluncurkan Proyek Penguatan 
Integritas Peradilan pada tahun 2008. Proyek ini adalah 
hasil dari Tinjauan atas Pembangunan Integritas Peradilan, 
yang bertujuan untuk menghapuskan peluang-peluang 
korupsi dengan memeriksa langkah-langkah integritas dan 
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan institusional.cccxvi

Hasil survei yang dirilis pada tahun 2005 menunjukkan 
sebagai berikut: 6 persen dari pengacara yang disurvei 
mengatakan bahwa “sangat banyak” hakim yang korup, 
18% menyatakan “banyak” yang korup, dan 37% 
menjawab bahwa “beberapa” ada yang korup. Di antara 
hakim-hakim yang disurvei, hanya 1% yang mengatakan 
“sangat banyak” hakim yang korup, 6% menyatakan 

“banyak”, dan 31% mengatakan “beberapa”. Empatpuluh 
sembilan persen pengacara mengatakan bahwa mereka 
menyadari situasi dimana hakim mengambil uang suap; 
namun hanya 8% dari pengacara tersebut mengatakan 
bahwa mereka melaporkan penyuapan semacam itu, 
terutama karena mereka tidak bisa membuktikannya.cccxvii

Survei juga menunjukkan bahwa 69% dari pengacara 
yang ditanyai merasa puas dengan kinerja umum 
hakim-hakim di Filipina. Tujuhpuluh lima persen 
hakim menegaskan bahwa masyarakat miskin bisa 
mendapatkan keadilan di bawah sistem peradilan, 
namun hanya 53% pengacara setuju bahwa masyarakat 
miskin bisa mendapatkan keadilan. Delapanpuluh dua 
persen hakim merasa puas dengan prosedur hukum di 
Filipina, sementara hanya 49% pengacara merasa puas 
dengan prosedur hukum.cccxviii

Dalam survei Konsultasi Risiko Politik dan Ekonomi, sistem 
peradilan di Filipina mendapat nilai 6,10, dimana nol 
mewakili kinerja terbaik dan 10 yang terburuk. Filipina 
menduduki peringkat ke-6 di antara sistem peradilan di 
Asia. Survei tersebut mengatakan bahwa kendati Filipina 
adalah negara demokrasi, banyak warga negara asing 
tidak terlihat menyukai sistem peradilan mereka karena 
korupsi. Eksekutif-eksekutif yang bekerja di Asia diminta 
untuk menilai sistem-sistem peradilan di negara-negara 
tempat mereka tinggal berdasarkan pada perlindungan 
hak kekayaan intelektual, korupsi, transparansi, 
penegakan hukum, kebebasan dari campur tangan 
politik, dan pengalaman dan standar-standar pendidikan 
pengacara dan hakim.cccxix

d. Kompetensi dan kecakapan pengacara untuk 
terdakwa

Kantor Kejaksaan Agung membela terdakwa yang tidak 
mampu. Kantor Kejaksaan Agung memberikan pelayanan 
hukum gratis untuk orang miskin atau keluarga langsung 
mereka di dalam kasus-kasus perdata, administrasi, 
ketenagakerjaan, dan pidana.cccxx

Pada tahun 2009, tenaga kerja di Kantor Kejaksaan 
Agung (Kejagung) yang terdiri dari 1,407 pengacara 
melayani 4,154,587 klien. Rasio rata-rata pengacara-
klien untuk klien di Kejagung adalah 1:2,953; Rasio rata-
rata pengacara-klien di Kejagung untuk kasus-kasus yang 
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ditangani adalah 1:420. Melalui Program Kunjungan 
dan Pengurangan Kepadatan Penjara Kejagung, 5.342 
orang tahanan dibebaskan pada tahun 2009.cccxxi

Kejagung menghadapi masalah-masalah berikut: 
pergantian yang cepat dan beban kerja pengacara yang 
berat; kelangkaan peralatan kantor, dan tidak adanya 
manfaat-manfaat pensiun yang menarik.cccxxii Undang-
undang menetapkan rasio satu pengacara publik untuk 
satu sala yang terorganisir.cccxxiii Namun, sampai dengan 
Desember 2009, 1,407 orang pengacara di Kejagung 
menangani kasus-kasus pidana dan perdata di hadapan 
2,182 pengadilan di seluruh negeri.cccxxiv

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan yang 
mensyaratkan pengacara untuk menyisihkan minimum 
enam puluh (60) jam untuk layanan bantuan hukum 
gratis per tahun.cccxxv Peraturan ini seharusnya sudah 
mulai berlaku pada bulan Juli 2009, namun keberlakuan 
peraturan ini ditangguhkan.cccxxvi Cabang-cabang Asosiasi 
Profesi Pengacara Terpadu Filipina telah menentang 
program tersebut.cccxxvii Ada sebuah undang-undang 
yang memungkinkan seorang pengacara atau kemitraan 
profesional untuk memotong dari pendapatan kotor 
jumlah yang bisa dikumpulkan untuk layanan bantuan 
hukum gratis yang nyata.cccxxviii

Kelalaian dan kesalahan penasihat hukum umumnya 
mengikat pada klien. Mahkamah Agung, namun 
demikian, telah mengijinkan pengecualian-pengecualian 
ini: (1) dimana kecerobohan atau kelalaian yang berat 
penasihat hukum merampas hak klien atas proses 
hukum; (2) ketika penerapan aturan berakibat pada 
perampasan kebebasan atau hak milik klien; atau (3) 
dimana kepentingan keadilan mengharuskan demikian. 
Mahkamah Agung telah mengatakan bahwa alasan 
penelantaran yang jelas terhadap klien oleh pengacara 
harus ditunjukkan. Kelalaian yang biasa tidak akan 
membenarkan pembatalan terhadap proses persidangan 
yang sudah berlangsung.cccxxix

e. Keselamatan dan keamanan untuk terdakwa, 
jaksa, dan pejabat yudisial

Menurut Serikat Nasional Pengacara Rakyat, sedikitnya 
15 orang pengacara dan hakim tewas terbunuh di tahun 
2009 dalam serangan-serangan yang diyakini terkait 
dengan pekerjaan mereka.cccxxx

Dari tahun 1999 sampai 2008, 16 orang hakim 
terbunuh. Mahkamah Agung telah mengambil langkah-
langkah untuk mencegah pembunuhan yang berhubungan 
dengan pekerjaan hakim. Pada tahun 2004, pengadilan-
pengadilan untuk kejahatan-kejahatan paling keji 
dihapuskan karena beban kasus yang rendah dan karena 
hakim-hakim pengadilan tersebut mudah diidentifikasi. 
Pada tahun 2005, Mahkamah Agung mengijinkan 
hakim-hakim yang menerima ancaman langsung untuk 
mengajukan permohonan perlindungan keamanan. 
Mahkamah Agung menandatangani perjanjian dengan 
PNP di tahun 2005 agar mereka berkoordinasi di dalam 
proses perijinan untuk membawa senjata api bagi anggota 
kehakiman. Pada bulan Agustus 2007, Mahkamah Agung 
menunjuk Wakil Administrator Pengadilan dan seorang 
petugas dari Biro Penyelidik Nasional (BPN) sebagai 
orang-orang yang dihubungi jika mendapat ancaman. 
Pada bulan Januari 2008, Mahkamah Agung dan BPN 
membentuk Gugus Tugas Perlindungan Kehakiman untuk 
memberikan perlindungan dari ancaman dan menyelidiki 
pembunuhan atau percobaan pembunuhan.cccxxxi

Pengacara Allan Contado, mantan Liaison Officer BPN 
untuk Gugus Tugas Perlindungan Kehakiman Mahkamah 
Agung, mengatakan bahwa mereka melakukan 
penilaian-penilaian keamanan dari beberapa pengadilan 
dan melakukan proyek percontohan di Cebu City untuk 
pengadilan-pengadilan lain untuk mempolakan langkah-
langkah keamanan lanjutan. Detektor logam dianjurkan 
tetapi anggaran yang rendah menghalangi pengadilan-
pengadilan untuk membeli alat semacam itu.cccxxxii

Hakim-hakim telah mendapat pelatihan-pelatihan 
keamanan tentang penilaian terhadap ancaman-
ancaman, pencegahan, orientasi senjata api, keahlian 
menembak dan kemampuan teknis. Pada tahun 2008, 
PHP 10 juta disisihkan oleh Mahkamah Agung untuk 
hakim-hakim yang ingin menggunakan pinjaman untuk 
membeli pistol.cccxxxiii Lebih lanjut, PHP 1 juta disisihkan 
oleh Mahkamah Agung sebagai uang hadiah untuk 
informasi yang dapat mendorong pada penangkapan 
dan penghukuman terhadap pelaku-pelaku pembunuhan 
dan percobaan pembunuhan terhadap anggota-anggota 
kehakiman.cccxxxiv
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Potret Singkat

Nama resmi: Singapura

Ibukota: Singapura

Kemerdekaan: 1965

Latar belakang sejarah: Lihat bagian bawah.

Luas: 712,4 km persegi

Batas-batas wilayah:

Populasi: 5.076.700 

Demografi: Usia 15 tahun ke atas - 654.400; usia 15-64 tahun - 2.778.900; usia 65 tahun ke 
atas 338.400.

Kelompok-kelompok etnis: Cina (74,1 persen), Melayu (13,4 persen), India (9,2 persen), Lain-lain (3,3 persen).

Bahasa:                       Inggris (bahasa resmi), Mandarin, Melayu, Tamil, dan dialek lainnya.

Agama: Budha/Taoisme (44,2 persen), Kristen (18,3 persen), Islam (14,7 persen), Hindu (5,1 
persen).

Pendidikan dan melek huruf: 95,9 persen

Kesejahteraan: Singapura  memelihara  sistem keamanan yang terstruktur pada “kemandirian.” 
Sebagaimana dijelaskan oleh otoritas Singapura  dalam Laporan Tinjauan Periodik 
Universal (Universal Periodic Review Report, “UPR”), sistem ini terdiri dari (1) perumahan, 
(2) pemenuhan pelayanan kesehatan universal, (3) dana pensiun, (4) kesejahteraan 
kerja, dan (5) Dana Bantuan Pemerintah untuk Kepedulian Masyarakat (Government’s 
Community Care Endowment Fund, Comcare Fund).  Tiga  unsur pertama dijamin 
melalui Dana Kesejahteraan Pusat (Central Provident Fund, “CPF”), “wajib, yaitu 
kontribusi jaminan sosial yang membantu rakyat Singapura menabung untuk kebutuhan 
perumahan, medis dan pensiun.” CPF juga berkontribusi pada kesejahteraan kerja (UPR 
Singapura, paragraf 59-60).

Produk Domestik Bruto (PDB): 303.652,2 juta dollar AS berdasarkan harga pasar saat ini, lihat situs  Kementerian 
Perdagangan dan Industri (http://app.mti.gov.sg/ default.asp?id=725).

Keanggotaan dalam organisasi-
organisasi internasional dan perjanjian-
perjanjian hak asasi manusia yang telah 
diratifikasi dan diinkorporasikan ke 
dalam peraturan perundang-undangan 
nasional (lihat bagian bawah):

Perjanjian-perjanjian internasional 
tentang hak asasi manusia 
(sebagaimana tercatat oleh Kantor 
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia 
PBB)1

Konvensi tentang Hak Anak.
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Keterlibatan Anak-anak di 
dalam Konflik Bersenjata.
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Inisiatif-inisiatif/ organisasi-organisasi 
internasional (lihat situs Kementrian Luar 
Negeri http://app.mfa.gov.sg/2006/
idx_fp.asp?web_id=9)

AMED, APEC, ASEAN, ASEM, FEALAC, G77 & NAM, PBB, Persemakmuran, UN, 
UNSC, WTO.
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1. Sejarah

Singapura “ditemukan” oleh Sir Stamford Raffles pada 
tahun 1819 dan menjadi Koloni Kerajaan Inggris pada 
tahun 1867. Sebagai hasil dari negosiasi konstitusional, 
Parlemen Inggris meloloskan Undang-Undang tentang 
Negara Singapura pada tanggal 1 Agustus 1958.  
Undang-Undang ini memberikan Singapura hak 
untuk membentuk pemerintahan sendiri. Pemerintahan 
Singapura yang baru terpilih tersebut memutuskan untuk 
bergabung dengan Federasi Malaya untuk memperoleh 
kemandirian politik yang penuh dan untuk menjamin 
keberlanjutan ekonomi Singapura. Namun perpecahan 
hubungan politik antara peminpin-peminpin Singapura 
dan Federasi Malaysia menyebabkan Singapura 
meninggalkan Federasi Malaysia pada tanggal 9 
Agustus 1965.

2. Insitusi-institusi negara

Konstitusi Singapura mengatur struktur dasar yang 
terdiri dari Parlemen, Eksekutif, dan Kehakiman. Pasal 
23 Konstitusi mengakui secara tegas bahwa “otoritas 
eksekutif” ada di tangan Presiden. Kekuasaan ini harus 
dijalankan sesuai dengan Konstitusi oleh Presiden, 
Kabinet, atau Menteri yang diberi kuasa oleh Kabinet. 
Pasal 17 Konstitusi Singapura mengakui Presiden sebagai 
“Kepala Negara” yang “kekuasaan dan fungsinya” diatur 
di dalam Konstitusi dan hukum tertulis lainnya. Sebelum 
tahun 1991, Presiden Singapura adalah Kepala Negara 
konstitusional dengan kekuasaan yang sangat terbatas 
sejalan dengan tradisi Westminster yang diperoleh 
Singapura dari Inggris. Pada tahun 1991 Konstitusi 
tersebut diamandemen dan mengubah posisi ini menjadi 
posisi yang dipilih serta memberikan Presiden kekuasaan 
yang lebih besar. Presiden memiliki hak untuk menolak 
memberikan persetujuan atas penunjukkan pelayanan 
publik tertentu dan hal-hal lain yang dianggap penting, 
seperti hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber 
daya pemerintah dan penahanan preventif sebagaimana 
diatur dalam Bagian XII dari Konstitusi. Kekuasaan ini 
disebut sebagai kekuasaan yang memiliki sifat “negatif” 
atau reaktif, sebagaimana Presiden tidak memiliki  
kekuasaan untuk mengusulkan proses-proses pembuatan 
keputusan.

Pasal 24(2) Konstitusi Singapura memberikan kekuasaan 
kepada Kabinet untuk “memberikan arahan dan 
mengawasi Pemerintah”. Pasal ini juga mengharuskan 
Kabinet untuk “secara kolektif bertanggung jawab” 
kepada Parlemen. Perdana Menteri dipilih berdasarkan 
Pasal 25(1) Konstitusi yang mengharuskan Presiden 
untuk memilih seorang Anggota Parlemen yang menurut 
penilaiannya cocok untuk memimpin kepercayaan 
mayoritas Anggota Parlemen. Sejalan dengan tradisi 
Westminster, pimpinan dari partai berkuasa dipilih 
sebagai Perdana Menteri sebagaimana ia diharuskan 
menjalankan perintah “kepercayaan” tersebut dengan 
kemampuan sebagai seorang pimpinan dari partai yang 
berkuasa di Parlemen. Setelah dipilih, Perdana Menteri 
dan Kabinetnya memegang jabatan selama masa 
kepemimpinan Pemerintah yang terpilih dan sampai 
masa pembubaran Parlemen untuk tujuan pemilihan 
umum. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan para 
Menterinya. Pasal 28(1) Konstitusi memberikan kekuasaan 
kepada Perdana Menteri untuk mengangkat para 
Menteri dan Pasal 30 Konstitusi memberikan kepadanya 
kekuasaan untuk mengarahkan, memberhentikan, atau 
membedakan tanggung jawab Menteri. Secara singkat, 
Perdana Menteri diberikan kekuasaan untuk memilih dan 
mengganti para menterinya.

Pasal 38 Konstitusi Singapura meletakkan “kekuasaan 
legislatif” pada Badan Legislatif yang akan terdiri dari 
Presiden dan Parlemen. Konstitusi menetapkan berbagai 
jenis Keanggotaan Parlemen (“MP”) – terpilih, non-
konstituen, dan anggota yang dicalonkan. Anggota-
anggota yang terpilih baik mewakili Keanggotaan 
Individu atau Konstituensi Perwakilan Kelompok (Group 
Representation Constituencies, “GRCs”). Konsep GRCs 
pertama kali dibentuk untuk menjamin keterwakilan 
multi-ras di Singapura. Mereka merujuk pada wilayah 
pemilihan yang diwakili oleh tim dari 4-6 orang MP. 
Setiap tim harus memiliki seorang anggota dari sebuah 
ras minoritas. MP terpilih dipilih ke dalam Parlemen 
pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan satu 
tahapan proses pemilihan (first-past-the-post basis). MP 
non-konstituen merujuk pada anggota partai oposisi 
yang tidak terpilih pada pemilihan sistem pemilihan 
satu tahap. Para MP yang dicalonkan diangkat oleh 
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Presiden berdasarkan rekomendasi dari Komite Khusus 
Pemilihan Anggota Parlemen (Special Select Committee 
of Parliament). Mereka diangkat untuk masa jabatan 
dua setengah tahun dan diharapkan bekerja secara 
independen dan nonpartisan.

Pasal 93 Konstitusi Singapura meletakkan “kekuasaan 
kehakiman” pada “Mahkamah Agung” dan “pengadilan 
subordinasi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang 
yang berlaku saat ini”. Pasal 94(1) Konstitusi secara 
tegas mengakui bahwa “Mahkamah Agung” terdiri 
dari “Pengadilan Banding” dan “Pengadilan Tinggi”. 
Pengadilan Banding berfungsi sebagai pengadilan 
terakhir untuk banding. Konstitusi juga mengakui 
bahwa “jurisdiksi” dan “kekuasaan” Mahkamah Agung 
sebagaimana ditetapkan di dalam Konstitusi atau “hukum 
tertulis lainnya”. Penjelasan lebih lanjut tentang peran dari 
Mahkamah Agung dan hubungannya dengan Pengadilan-
pengadilan subordinasi diatur dalam Undang-Undang 
tentang Mahkamah Agung. Hakim-hakim Mahkamah 
Agung terdiri dari Hakim Ketua, Hakim Banding, 
Hakim, dan Komisi Yudisial. Struktur dan kekuasaan 
Pengadilan-pengadilan Subordinasi Singapura ditentukan 
dalam Undang-undang tentang Pengadilan-pengadilan 
Subordinasi. Pengadilan-pengadilan Subordinasi 
terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Magistrat, 
Pengadilan Anak, Pengadilan Koroner dan Pengadilan-

pengadilan untuk Gugatan-gugatan Kecil. Beberapa 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Magistratberfungsi 
sebagai pengadilan khusus seperti Pengadilan Komunitas 
dan Pengadilan Keluarga. Bab 9(1) dan 10(1) dari 
Undang-undang Pengadilan Subordinasi memberikan 
kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat Hakim 
Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Magistrat 
berdasarkan rekomendasi dari Hakim Ketua. Hakim-hakim 
ini sekaligus juga dipilih sebagai Wakil Panitera, Koroner, 
dan Juri dari pengadilan-pengadilan untuk Gugatan-
gugatan Kecil. Pengadilan Subordinasi berurusan dengan 
jumlah perkara yang cukup banyak. Pada tahun 2009, ia 
menggelar 19.636 perkara.

Konstitusi Singapura juga membentuk berbagai institusi 
yang memainkan peran penasihat dalam berbagai 
masalah, misalnya Badan Penasihat yang membuat 
rekomendasi-rekomendasi tentang masalah penahanan 
prefentif dan Dewan Presiden untuk Hak-hak Minoritas 
(Presidential Council for Minority Rights) yang menimbang 
dan melaporkan “masalah-masalah yang berdampak 
pada orang-orang atau komunitas ras dan keagamaan 
di Singapura sebagaimana dirujuk kepada Dewan oleh 
Parlemen atau Pemerintah” dan melihat kembali berbagai 
rancangan undang-undang dan undang-undang subsider 
untuk berbagai “tindakan yang membedakan” (Pasal 76 
dan Pasal 77 Konstitusi Singapura).
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Tabel Administrasi Peradilan

Jumlah hakim 75 orang hakim Pengadilan Subordinasi (sebagaimana  terdaftar dalam direktori pemerintah 
Singapura – 1 April 2010); 18 orang Hakim Mahkamah Agung (http://app.supremecourt.gov.
sg/default.aspx?pgID=40)

Jumlah advokat 3800

Jumlah penerimaan advokat 
per tahun? Harga/biaya

 200
Keanggotaan biasa:
Jika lebih dari 12 tahun telah berlalu sejak tanggal pendaftaran sebagai seorang advokat dan 
pengacara atau pengangkatan sebagai pejabat hukum, tanggal mana yang lebih awal: 374,50 
dollar AS
Jika kurang dari 7 tahun tapi tidak lebih dari 12 tahun berlalu sejak tanggal terdaftar sebagai 
seorang advokat dan pengacara atau pengangkatan sebagai pejabat hukum, tanggal mana 
yang lebih awal: 288,90 dollar AS
Jika kurang dari 7 tahun berlalu sejak tanggal terdaftar sebagai seorang advokat dan pengacara 
atau pengangkatan sebagai pejabat hukum; tanggal mana yang lebih awal: 128,40 dollar AS
(http://www.sal.org.sg/content/LI_mbrshp_OM.aspx)

Standar jangka waktu 
pelatihan/kualifikasi

Kursus persiapan dan ujian Asosiasi Pengacara Singapura - 18 minggu pengajaran, 2 minggu 
persiapan ujian, dan 2 minggu ujian; Jangka waktu pelatihan - 6 bulan. (http://www.sile.org.
sg/adm_prep_course_part_ b.html; http://www.sile.org.sg/adm_process_practice_ training_
period.html)

Ketersediaan pelatihan 
pasca kualifikasi

Tersedia. Pengembangan Profesi Lanjutan.

Rata-rata lamanya waktu 
dari penangkapan ke 
persidangan (pidana)

Waktu untuk memproses uang jaminan di Pengadilan-pengadilan Subordinasi: Piagam Pengadilan 
memberikan komitmen 1 hari kerja; sejak 2009, pengurangan waktu menjadi 1 jam. (CJ Keynote, 
SC Workplan 2009). KUHAP secara formal menentukan batasan waktu untuk setiap tahapan 
proses.

Rata-rata lamanya 
persidangan (dari 
pembukaan ke putusan)

Tidak tersedia

Aksesibilitas publik terhadap 
putusan-putusan individu

Tersedia akses. Putusan pengadilan tersedia secara lengkap di Lawnet. Putusan terkini tersedia 
bagi publik melalui link di situs publik dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Subordinasi dan 
juga di situs publik Pemantau Hukum Singapura (Singapore Law Watch’s).

Struktur banding Lihat bagian bawah untuk struktur umum pengadilan dan proses peradilan.

Kasus-kasus yang diterima 
oleh komisi nasional hak 
asasi manusia atau komisi-
komisi independen lainnya 
(jika ada)

N/A

Pengaduan-pengaduan yang 
diajukan terhadap polisi, 
kehakiman atau lembaga-
lembaga negara lainnya 
(per tahun)?
Berapa yang terselesaikan?

Tidak tersedia. Laporan tahunan CPIB menyediakan jumlah terkait dengan korupsi (lihat laporan 
utama).
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Struktur Pengadilan

PENGADILAN-PENGADILAN SUBORDINASI (dari Laporan Tahunan Pengadilan Subordinasi tahun 2009, hal. 14)

Divisi Peradilan Perdata Divisi Peradilan Keluarga & Anak Divisi Peradilan Kriminal

Divisi Peradilan Perdata

•	 Pengadilan Perdata

•	 Bagian Juru Sita

•	 Pusat Penyelesaian Sengketa 
Utama

•	 Pengadilan Gugatan-gugatan 
Kecil

•	 Pencatatan Sipil

Divisi Peradilan Keluarga & Anak

•	 Pengadilan Keluarga

•	 Pengadilan Anak

•	 Layanan-layanan konseling 
&psikologis

•	 Ruang Penyelesaian Keluarga

•	 Ruang Pemeliharaan Mediasi

•	 Pencatatan keluarga

Divisi Peradilan Kriminal

•	 Pengadilan-pengadilan Kriminal

•	 Pengadilan-pengadilan khusus:
•	 Pengadilan Jaminan
•	 Pengadilan Pra-Peradilan 

Terpusat
•	 Pengadilan Komunitas
•	 Pengadilan Koroner
•	 Pengadilan Urusan Pidana
•	 Pengadilan Lingkungan
•	 Pengadilan Malam
•	 Pengadilan Lalu Lintas

•	 Pencatatan Kejahatan

MAHKAMAH AGUNG
(http://app.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgID=43)
Pengadilan Banding
Pengadilan Tinggi
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Skema Proses Peradilan Pidana 
(http://app.subcourts.gov.sg/criminal/index.aspx)

Pengadilan Malam
•	 Pengajuan Penundaan
•	 Pengajuan Keringanan 

Kehadiran
•	 Pengajuan Izin Keluar Negeri

Pusat Pengajuan Uang Jaminan
•	 Pemrosesan Pengajuan 

Uang Jaminan

Pencatatan Kejahatan

Pengadilan-pengadilan

Banding
•	 Pengajuan Banding
•	 Pemberitahuan Banding
•	 Petisi Pengajuan Banding

Pengaduan Magistrat
Pengajuan Pengaduan Magistrat

•	 Pengeluaran Surat Pemberitahuan
•	 Pelayanan Surat Pemanggilan
•	 Mediasi Pidana
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Skema Prosedur Peradilan Perdata 
(http://app.subcourts.gov.sg/civil/index.aspx) 

•	 Banding ke Pengadilan Tinggi
•	 Banding ke Hakim Pengadilan Negeri 

yang bertugas
•	 Banding ke Hakim Pengadilan Tinggi 

yang bertugas

•	 Persidangan
•	 Putusan
•	 Penilaian Kerugian

•	 Permulaan tindakan perdata
•	 Pelayanan Surat Perintah
•	 Memo Kehadiran
•	 Putusan tanpa Kehadiran
•	 Pembelaan/ Bantahan
•	 Tanggapan atas Pembelaan
•	 Putusan tanpa Pembelaan

•	 Perintah Pengarahan
•	 Permohonan Sementara
•	 Penyelesaian Sengketa Pengadilan 

(Court Dispute Resolution/CDR)
•	 Persiapan
•	 Persidangan Pra Peradilan (Pre-trial 

Conference/ PTC)

Proses Permulaan Persidangan dan Putusan tanpa Kehadiran (default judgement)

Proses Pra-Persidangan

Proses Persidangan & Paska Persidangan

Proses Banding

Proses Penegakan

•	 Penegakan Putusan – Surat Perintah 
Pelaksanaan
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Civil Justice Workflow Chart   
(http://app.subcourts.gov.sg/civil/index.aspx)

Adopsi

Isu-isu Anak

Pembagian 
Harta 

Perkawinan

Perintah 
Perlindungan 

Pribadi

Perceraian

Penyelesaian 
dan Persidangan 

Bersama (Mediasi)

Penegakan Perintah 
Pengadilan Syariah

Pengadilan 
Keluarga

Pemeliharaan

Skema Proses Peradilan Anak   
(http://app.subcourts.gov.sg/juvenile/index.aspx)

Pengadilan 
Anak

Kasus-kasus 
Penangkapan Anak 

(Juvenile Arrest 
Cases, JAC)

Kasus-kasus 
Perintah 

Pengasuhan & 
Perlindungan (Care 
& Protection Order 

Cases, CPO)

Kasus-kasus di luar 
Pengawasan Orang Tua

(Beyond Parental 
Control Cases, BPC)
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Tinjauan

Bagian ini mendeskripsikan bagaimana Rule of Law 
diangkat dan dibahas dalam ranah publik Singapura,  
dengan fokus pada perkembangan-perkembangan 
terkini. Pejabat-pejabat negara terus menganut versi Rule 
of Law yang “tipis” yang menekankan kecenderungan 
pada prosedur formal dan penerapan hukum yang setara 
sebagaimana bertentangan dengan versi “tebal” dari 
Rule of Law yang dapat mencakup pula standar-standar 
hak asasi manusia atau prinsip-prinsip substantif lainnya. 
Di tahun 2009, Ketua Hakim menekankan bahwa “Rule 
of Law secara sederhana berarti supremasi hukum, tanpa 
pertimbangan apakah hukum tersebut adil atau tidak 
adil. Hukum harus diterapkan pada semua dan di atas 
semua”.ii Berlawanan dengan itu, anggota-anggota 
kelompok oposisi dan organisasi-organisasi lokal di 
Singapura memperjuangkan versi “tebal” dari Rule of Law 
yang mengikutsertakan standar-standar hak asasi manusia 
dan ide-ide substantif lainnya.

Versi “tipis” Rule of Law, sebagaimana dianut oleh 
para pejabat negara, juga berhubungan dengan ide-
ide substantif lainnya, seperti tata pemerintahan yang 
baik (good governance), administrasi yang jujur, adil 
dan tegas apabila memperlakukan individu, dan 
pendekatan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat yang berubah. Rule of Law mensyaratkan 
pejabat-pejabat negara untuk terikat dengan hukum 
dan secara tegas mematuhi hukum. Sebagaimana 
dijelaskan lebih lanjut pada bagian bawah, otoritas 
Singapura memperhatikan praktik-praktik korupsi secara 
serius dan pelayanan publik diharuskan untuk sejalan 
dengan standar-standar pelaksanaan yang tinggi. 
Prioritas diberikan untuk memastikan keseragaman dan 
konsistensi masyarakat terhadap hukum tertulis, dan hal 
ini menjelaskan pendekatan pencegahan Pemerintah 
terhadap tindak pidana. Dalam debat-debat Parlemen 
tentang amandemen Undang-undang tentang Korupsi, 
Perdagangan Obat, dan Kejahatan-kejahatan Serius 
lainnya (Pengambilalihan Keuntungan), Pemerintah 
menggarisbawahi bahwa “pencucian uang dapat 
mengesampingkan Rule of Law dan sistem-sistem hukum, 
mengikis ‘integritas pasar finansial  dan merusak reputasi 
negara’.”iii

Badan eksekutif diberikan kewenangan yang cukup 
banyak di bawah sejumlah peraturan perundang-
undangan di Singapura. Hal ini memungkinkan Eksekutif 
untuk mengambil respon-respon cepat yang disesuaikan 
untuk masing-masing kasus. Untuk mengantisipasi kritik 
atas kewenangan yang diberikan kepada badan 
Eksekutif berdasarkan Undang-udang Ketertiban Publik 
(Public Order Act, “POA”), dalam debat Parlemen di 
tahun 2009, Pemerintah menekankan bahwa kekuasaan-
kekuasaan diskretif ini “tidak berarti aturan perorangan 
yang bertentangan dengan aturan yang sesuai dengan 
hukum. Tetapi ini berarti membenturkan keseimbangan 
sedemikian rupa sehingga tindakan yang cepat, efektif, 
efisien dimungkinkan untuk membawa negara kita lebih 
jauh ke depan.” Contohnya, dalam debat Parlemen tahun 
2007 tentang amandemen Undang-undang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (Employment of Foreign Workers 
Act), pertanyaan dan keprihatinan diajukan sehubungan 
dengan kebutuhan agar keputusan-keputusan mengenai 
izin kerja tunduk pada prinsip-prinsip administratif 
pembuatan keputusan dan pengujian undang-undang 
(judicial review).iv Dalam tanggapannya, Pemerintah 
membenarkan keputusannya untuk mengesampingkan 
keputusan pengeluaran izin tertentu oleh Menteri dan 
Pengawasan dari pengujian undang-undang atas dasar 
keamanan nasional.

Organisasi-organisasi lokal dan para MP telah meminta 
pertanggungjawaban yang lebih besar atas diskresi 
Eksekutif. Misalnya, pada saat debat Parlemen tentang 
skema-skema izin dan perizinan yang dibentuk di 
bawah Undang-undang Ketertiban Publik dan Undang-
undang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, para anggota 
Parlemen menekankan perlunya keputusan-keputusan 
mengenai izin dan perizinan untuk tunduk pada pengujian 
undang-undang yang sejalan dengan Rule of Law.v 
Pejabat-pejabat negara sendiri mengakui bahwa Rule 
of Law mensyaratkan kewenangan Eksekutif untuk tunduk 
pada checks and balances. Ketua Hakim menekankan 
bagaimana konsep Rule of Law “menyiratkan bahwa 
seluruh kekuasaan negara mempunyai batasan-
batasan.”vi Ide tentang kekuasaan yang terbatas pada 
gilirannya menyoroti peran penting untuk dimainkan oleh 
badan kehakiman untuk mengawasi kekuasaan eksekutif 
dan legislatif. Mantan Jaksa Agung, Walter Noon, 
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mencatat bahwa “Rule of Law di Singapura bergantung 
pada tiga hal: pertama, independensi peradilan; kedua, 
ketidakkorupan otoritas penegak hukum; dan ketiga, 
integritas dan kompetensi Pelayanan Hukum.”vii

Rule of Law dilihat sebagai sebuah jaminan penting 
bagi stabilitas dalam konteks masyarakat Singapura 
yang multi-ras. Pemerintah telah mengamati bahwa 
dalam “masyarakat yang multi-religi, keutamaan hukum 
sekuler sangatlah penting. Jika kita hendak memiliki 
ruang maksimum untuk mengejar kepentingan kita 
dengan perlindungan minimum yang setara, kita juga 
harus memperhatikan kesetaraan tanggung jawab 
dan kewajiban. Tidak semua orang menyukai undang-
undang ini atau undang-undang itu. Tetapi setiap orang 
harus patuh pada hukum dan menghormati otoritasnya. 
Ketidakpatuhan sipil tidak dapat diterima. Bahkan, 
lebih daripada kelompok-kelompok kepentingan politik, 
seorang religius dapat menempatkan tuntutan yang lebih 
besar pada landasan moral untuk melanggar hukum 
yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Jika kita 
memperbolehkan hal semacam ini, maka masyakat kita 
akan hancur berantakan.”viii

Sementara otoritas Singapura secara umum memajukan 
versi “tipis” dari konsep Rule of Law, namun ia mengakui 
beberapa prinsip substantif yang juga ada dalam 
ranah versi “tipis” ini. Pada tahun 2007 Pemerintah 
mengakui bahwa mereka “memiliki komitmen absolut 
untuk memegang prinsip praduga tak bersalah, sebagai 
prinsip utama dalam komitmen kami atas Rule of Law.”ix 
Pengadilan-pengadilan Singapura berulang kali mengakui 
bahwa rujukan Konstitusi pada “hukum” mencakup 
prinsip keadilan natural. Rule of Law dipandang sebagai 
tanggung jawab masyarakat. Dalam debat Parlemen di 
tahun 2007, ketika membahas tanggung jawab individu 
tertentu untuk melaporkan transaksi-transaksi keuangan 
yang mencurigakan, Pemerintah mengamati bahwa 
“setiap orang mempunyai peran untuk menegakkan dan 
memelihara rule of law dan reputasi serta integritas sektor 
keuangan Singapura.” 

Pemerintah Singapura mengambil pendekatan yang 
fleksibel dan responsif terhadap perubahan hukum. 
Undang-undang seringkali diuji dan diamandemen untuk 
disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan lokal 
dan global. Ketika kasus yang ditangani melibatkan 

perubahan-perubahan hukum yang signifikan, Pemerintah 
juga telah melakukan konsultasi-konsultasi publik yang 
penting. Contohnya, konsultasi-konsultasi dilakukan 
berkenaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Criminal Procedure Code, “CPC”) tahun 2010 
dan amandemen Undang-Undang tentang Agen-Agen 
Ketenagakerjaan tahun 2011. Ketika memperkenalkan 
CPC di Parlemen, Menteri Hukum Singapura menegaskan 
komitmen Pemerintah atas tujuan bersama untuk 
memastikan sebuah “sistem peradilan pidana yang adil”, 
mengakui hal ini sebagai sebuah “praktik berkelanjutan” 
dimana praktik ini akan “terus memperhatikan praktik-
praktik terbaik, membuat perubahan-perubahan jika 
diperlukan, serta mencoba untuk memastikan bahwa 
sistem tersebut adil dan kuat.”x Konsultasi-konsultasi juga 
dilakukan dalam menyiapkan Tinjauan Periodik Universal 
Singapura.xi Konsultasi-konsultasi semacam ini telah 
disambut oleh aktor-aktor masyarakat sipil yang telah 
memperlihatkan keinginan mereka atas “interaksi” yang 
lebih dalam praktik-praktik semacam ini.xii

A. Indikator-indikator Rule Of Law

1. Pemerintah dan pejabat-pejabat serta wakil-
wakilnya bertanggung jawab berdasarkan hukum

a. Apakah kekuasaan Pemerintah dirumuskan 
dan dibatasi oleh sebuah Konstitusi atau hukum 
dasar lainnya?

Sebagaimana dijelaskan di bagian Pendahuluan (Potret 
Singkat) dari laporan ini, Konstitusi Singapura menetapkan 
fungsi-fungsi Eksekutif, Parlemen dan Kehakiman. Bagian 
IV Konstitusi menetapkan sebuah daftar kebebasan-
kebebasan individu: kebebasan individu (Pasal 9); 
larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa (Pasal 
10); perlindungan terhadap undang-undang pidana 
yang bersifat retroaktif dan persidangan-persidangan 
berulang (Pasal 11); perlindungan yang setara (Pasal 
12); larangan terhadap penghancuran dan kebebasan 
bergerak (Pasal 13); kebebasan berbicara, berkumpul 
dan berserikat (Pasal 14); kebebasan beragama (Pasal 
15); dan hak-hak yang berkenaan dengan pendidikan 
(Pasal 16). Beberapa kebebasan ini hanya berlaku 
bagi warga negara Singapura: larangan terhadap 
penghancuran dan kebebasan bergerak (Pasal 13); 
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kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat (Pasal 
14); kebebasan beragama (Pasal 15); dan hak-hak yang 
berkenaan dengan pendidikan (Pasal 16). Kebebasan-
kebebasan lain sebagaimana ditetapkan secara umum 
berlaku bagi “setiap orang”.

Pasal 4 menyatakan bahwa Konstitusi adalah “hukum 
tertinggi” Singapura. Hukum lain yang “inkonsisten” 
dengan Konstitusi dengan demikian akan dinyatakan 
tidak berlaku sejauh ketidakkonsistenannya. Undang-
undang biasa dan amandemen-amandemen hukum perlu 
didukung oleh mayoritas anggota Parlemen, tetapi Pasal 
5(1) Konstitusi mensyaratkan sebuah rancangan undang-
undang amandemen konstitusional harus “didukung, 
dalam Pembahasan Kedua dan Ketiga, oleh dukungan 
suara tidak kurang dari dua pertiga dari total Anggota 
Parlemen yang terpilih”.

Dalam laporannya di tahun 1966, Komisi Konstitusional 
Wee Chong Jin menyarankan agar jaminan kebebasan-
kebebasan dasar dalam Bagian IV Konstitusi tunduk pada 
prosedur amandemen yang lebih ketat.xiii Komisi tersebut 
mengusulkan agar setiap amandemen terhadap Bagian 
IV harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga suara 
Parlemen dan dua pertiga suara referendum nasional.xiv 
Rekomendasi ini tidak diadopsi. Dengan melihat realitas 
komposisi politik Singapura dan partai berkuasa yang 
menguasai mayoritas Parlemen, cukup mudah untuk 
meloloskan amandemen konstitusional dengan dukungan 
suara dua pertiga anggota Parlemen.

b. Dapatkah hukum dasar diamandemen atau 
ditangguhkan hanya berdasarkan tata aturan 
yang termuat dalam hukum dasar tersebut?

Bagian XI Konstitusi dengan tegas memberikan 
kewenangan kepada Parlemen dan Eksekutif untuk 
bertindak berlawanan dengan beberapa bagian dari 
Konstitusi dalam situasi subversif atau darurat. Bagian 
Konstitusi ini pada mulanya dirancang untuk menghadapi 
kebangkitan komunis yang dihadapi Singapura pada 
masa-masa awal kemerdekaannya.xv Pasal 149 
memberikan kekuasaan pada Parlemen untuk meloloskan 
undang-undang yang mungkin bertentangan dengan 
aturan-aturan konstitusi tertentu apabila undang-undang 
tersebut secara tegas menyatakan bahwa “tindakan telah 
diambil atau diancamkan oleh sekelompok individu, baik 

di dalam atau di luar Singapura untuk – (a) menyebabkan, 
atau menyebabkan ketakutan dari sejumlah warga 
negara, kekerasan terorganisir terhadap perorangan atau 
properti; (b) menganjurkan kebencian terhadap Presiden 
atau Pemerintah; (c) mendorong perasaan kebencian 
dan ketidaksenangan di antara ras yang berbeda atau 
kelas-kelas dalam penduduk yang mungkin menimbulkan 
kekerasan; (d) memperoleh perubahan dengan cara 
lain selain melalui cara-cara hukum, untuk hal-hal yang 
telah ditetapkan oleh undang-undang; atau (e) yang 
merugikan keamanan Singapura untuk mengatasi situasi-
situasi subversif tertentu.” Undang-undang yang diloloskan 
berdasarkan Pasal 149 dinyatakan sah bahkan jika 
undang-undang tersebut inkonsisten dengan beberapa 
ketentuan Konstitusi, misalnya, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, 
Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14.xvi Undang-undang 
semacam ini juga dinyatakan sah walaupun undang-
undang tersebut berada di luar kekuasaan legislatif dari 
Parlemen.xvii Selain itu, pertanyaan-pertanyaan mengenai 
keabsahan keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan 
eksekutif yang diambil berdasarkan undang-undang 
yang diloloskan berdasarkan Pasal 149 akan ditentukan 
oleh undang-undang yang dimaksud.xviii Undang-undang 
tersebut juga tidak dapat dinyatakan bertentangan 
dengan Pasal 93 tentang “kekuasaan kehakiman” di 
dalam Sistem Peradilan, terlepas seberapa jauh undang-
undang tersebut telah membatasi atau mengabaikan 
pengujian undang-undang.xix

Pasal 150 mengatasi situasi-situasi “darurat serius” 
yang “mengancam keamanan atau kehidupan ekonomi 
Singapura.”xx Ketika Presiden “yakin” bahwa situasi 
semacam itu terjadi, ia dapat mengeluarkan Pernyataan 
Situasi Darurat yang mengatur sejumlah akibat yang 
luar biasa.xxi Apabila Pernyataan Situasi Darurat tersebut 
dikeluarkan ketika Parlemen sedang tidak bersidang, maka 
Presiden harus memerintahkan Parlemen untuk bersidang 
sesegera mungkin.xxii Sampai Parlemen bersidang, 
Presiden dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang 
memiliki kekuatan hukum apabila Presiden menyatakan 
“bahwa dibutuhkan tindakan segera.”xxiii Ketika Parlemen 
bersidang, Pernyataan Situasi Darurat dan keputusan 
lain yang telah dikeluarkan harus disampaikan kepada 
Parlemen yang dapat memutuskan pembatalan melalui 
resolusi.xxiv Dalam situasi darurat, Parlemen dapat 
meloloskan undang-undang yang inkonsisten dengan 
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bagian Konstitusi – kecuali untuk beberapa ketentuan 
spesifik yang telah ditentukan (Pasal 22E, 22H, 144(2) 
dan 148A) – selama “Parlemen beranggapanundang-
undang yang dimaksud dibutuhkan dengan alasan situasi 
darurat.”xxv Ketentuan-ketentuan Konstitusi yang tetap 
berlaku pada umumnya terkait dengan kewenangan 
Presiden, agama, kewarganegaraan, dan bahasa.xxvi

Pasal 149 dan 150 yang berlaku memberikan 
kekuasaan kepada eksekutif untuk “menangguhkan” 
ketentuan-ketentuan Konstitusi dengan memperbolehkan 
eksekutif untuk mengambil tindakan dan keputusan yang 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi 
dalam situasi-situasi tertentu. Pasal 151 memberlakukan 
standar-standar perlindungan minimum yang harus diamati 
ketika penahanan preventif terhadap individu dilakukan 
berdasarkan Pasal 149 dan 150. Pasal 151(1)(a) 
menwajibkan otoritas penahanan untuk memberitahukan 
setiap tahanan “secepat mungkin” tentang alasan-alasan 
penahanan dan tuduhan-tuduhan. Kewajiban ini, namun 
demikian, tunduk pada pertimbangan-pertimbangan 
keamanan nasional.xxvii Tahanan juga harus diberikan 
kesempatan untuk mempertanyakan perintah penahanan 
tersebut.xxviii Pasal 151(3) menetapkan pembentukan 
Badan Penasihat. Badan ini terdiri dari ketua, yang 
diangkat oleh Presiden dan yang harus atau telah, atau 
memenuhi persyaratan untuk, menjadi Hakim Mahkamah 
Agung; dan dua anggota lainnya, yang akan diangkat 
oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Ketua Hakim. 
Badan ini “dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan” Pasal 
151; Badan ini mendengarkan pernyataan-pernyataan 
tahanan dan membuat rekomendasi-rekomendasi atas 
pembebasan atau kelanjutan penahanan. Warga negara 
Singapura tidak dapat ditahan lebih dari 3 bulan kecuali 
apabila Badan Penasihat telah mempertimbangkan 
pernyataan-pernyataan mereka dan memberikan 
rekomendasi kepada Presiden.xxix Apabila Badan 
Penasihat merekomendasi pembebasan namun Eksekutif 
tidak setuju, maka tahanan harus dibebaskan kecuali 
Presiden menetapkan penahanan berlanjut.xxx

c. Apakah pejabat dan wakil Pemerintah, termasuk 
polisi dan petugas pengadilan, bertanggung 
jawab berdasarkan hukum atas perilaku 

menyimpang, termasuk penyalahgunaan 
jabatan untuk kepentingan pribadi, tindakan-
tindakan yang melampaui kewenangan mereka, 
dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak fundamental?

Pejabat-pejabat negara yang melanggar hukum dapat 
dikenakan proses pidana maupun administratif. Pada 
tahun 2009, Singapura meratifikasi Konvensi PBB 
menentang Korupsi (United Nations Convention against 
Corruption, “UNCAC”).xxxi Berdasarkan Indeks Persepsi 
Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International 
pada tahun 2010, Singapura bersama Denmark dan 
New Zealand ditetapkan sebagai negara-negara 
dengan tingkat korupsi paling rendah dari 178 negara.xxxii 
Undang-undang Pencegahan Korupsi (Prevention of 
Corruption Act, “PCA”) memberikan kekuasaan kepada 
petugas Badan Penyelidik Praktik-praktik Korupsi (Corrupt 
Practices Investigation Bureau, “CPIB”) untuk menyelidiki 
dan menahan individu yang terlibat dalam korupsi. Bab 
5 PCA mengadopsi definisi korupsi atau “gratifikasi” 
yang luas. “Gratifikasi” mencakup: “(a) uang atau 
hadiah lain, pinjaman, biaya, hadiah, komisi, jaminan 
yang berharga, atau properti atau keuntungan dari 
properti dalam berbagai bentuk, baik yang bergerak 
maupun tidak bergerak; (b) berbagai kantor, pekerjaan 
atau kontrak; (c) berbagai pembayaran, pembebasan, 
penghentian likuidasi dari berbagai pinjaman, obligasi 
atau tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan 
ataupun sebagian; (d) berbagai bentuk pelayanan, 
peluang, keuntungan atau bentuk lainnya, termasuk 
perlindungan dari denda atau ketidakmampuan yang 
timbul atau penyitaan atau dari berbagai tindakan atau 
tindakan disipliner maupun bentuk hukuman, baik yang 
telah maupun belum dilakukan, dan termasuk tindakan 
atau pembiaran dari tindakan dari berbagai hak atau 
kekuasaan dan tanggung jawab resmi; dan (e) berbagai 
tawaran, untuk mengambil atau menjanjikan suap sesuai 
dengan pengertian  paragraf a, b, c, dan d.”

PCA menganggap serius korupsi yang melibatkan 
aparat pemerintah. Bab 8 menyatakan bahwa dalam 
kasus-kasus dimana “gratifikasi telah dibayarkan atau 
diberikan kepada atau diterima oleh seseorang yang 
bekerja untuk Pemerintah atau departemen Pemerintah 
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lainnya atau badan publik oleh atau dari seseorang 
atau agen dari seseorang yang memiliki atau mencoba 
untuk berhubungan dengan Pemerintah atau departemen 
Pemerintah lainnya atau badan publik lainnya”, harus 
ada praduga bahwa “gratifikasi” tersebut “dibayarkan 
atau diberikan dan diterima secara koruptif sebagai 
suatu pelicin atau hadiah.” Dengan kata lain, terdakwa 
memiliki beban untuk membuktikan bahwa “gratifikasi” 
tersebut tidak dilakukan secara “koruptif sebagai pelicin 
atau hadiah.” Pelanggaran-pelanggaran terhadap 
PCA memiliki berbagai tingkat hukuman yang penting. 
Misalnya, seseorang yang ditemukan bersalah meminta 
atau menerima gratifikasi dapat dihukum atau didenda 
sampai dengan  100.000 dollar AS atau dipenjara 
sampai lima tahun atau keduanya.xxxiii

Berdasarkan laporannya tahun 2009/2010, CPIB 
menerima total 921 pengaduan di tahun 2009, dimana 
66 persen di antaranya adalah kasus korupsi.xxxiv Individu-
individu mengajukan pengaduan-pengaduan ini ke CPIB 
melalui pos, fax, telepon bebas biaya 24 jam dari CPIB, 
kunjungan langsung ke CPIB, dan situs internet CPIB. 
Pengaduan dapat dibuat secara anonim, dan semua 
pengaduan tunduk pada pemeriksaan awal oleh Komite 
Evaluasi Pengaduan CPIB (CPIB’s Complaints Evaluation 
Committee) yang akan menentukan apakah perlu 
dilakukan investigasi. Dari 921 pengaduan yang diterima 
pada tahun 2009, total 234 kasus didaftarkan untuk 
penyelidikan. Dari kasus-kasus yang didaftarkan ini, 71 
persen berurusan dengan sektor swasta. 229 kasus dari 
kasus yang didaftarkan ini dibawa ke pengadilan dan 
menghasilkan 179 putusan bersalah, 4 pembebasan, 
dan 5 pembatalan tuntutan. Survei persepsi publik yang 
dilaksanakan oleh CPIB menunjukkan kepercayaan publik 
atas kerja CPIB.xxxv 85 persen dari pihak yang disurvei 
memberikan penilaian luar biasa, sangat bagus, atau 
bagus terhadap pengawasan korupsi di Singapura. 90 
persen sangat setuju atau setuju bahwa CPIB efektif di 
dalam mempertahankan tingkat korupsi yang rendah di 
Singapura. 87 persen sangat setuju atau setuju bahwa 
CPIB telah bekerja dengan baik di dalam memecahkan 
kejahatan korupsi.

Pemerintah telah menekankan fakta bahwa Pelayanan 
Publik Singapura mengutamakan pembangunan sebuah 
“rekam jejak pemerintahan yang bersih dan efektif.”xxxvi 
Dalam debat Parlemen tahun 2010, Pemerintah 

menjelaskan prosedur-prosedur internal yang ditetapkan 
oleh Pelayanaan Sipil untuk memfasilitasi laporan 
atas praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan oleh 
aparatnya.xxxvii Laporan-laporan tentang penyalahgunaan 
atau praktik korupsi dapat diajukan oleh Petugas-petugas 
Pelayanan Sipil kepada atasannya, Departemen Sumber 
Daya Manusia, atau Sekertaris Tetap atau Kepala 
Pelayanan Sipil. Masalah-masalah yang menyangkut 
disiplin dapat dilaporkan kepada Komisi Pelayanan Sipil. 
Untuk mencegah praktik-praktik kebohongan, seluruh 64 
badan resmi Singapura diharuskan untuk membentuk 
komite audit internal dan menjalankan audit internal dan 
eksternal. Kantor Auditor Umum (Auditor General’s Office)  
menyediakan pemeriksaan kembali dengan memusatkan 
perhatian pada bidang-bidang audit internal tertentu 
dalam tiap siklus audit, dan menerima sekitar 50 kasus 
kemungkinan penyalahgunaan tiap tahunnya. Praktik-
praktik audit semacam ini dilakukan secara berkala. Pada 
tahun 2010, sebuah kasus penipuan terkemukayang 
dilakukan oleh Pegawai Pemerintah telah mengingatkan 
Kementerian Keuangan untuk menjalankanpeninjauan atas 
aturan-aturan pengadaan barang oleh sektor publik.xxxviii 
Individu-individu yang terlibat dituntut secara pidana, 
dan badan-badan yang terkait melakukan penyelidikan-
penyelidikan internal. Pemerintah juga membentuk 
Panel Peninjauan Internal (Internal Review Panels) untuk 
mengidentifikasi bagaimana penipuan terjadi dan untuk 
mencegah keberulangan di masa mendatang. Ketika kasus 
ini dipertanyakan di Parlemen, Pemerintah menjelaskan 
bahwa mereka telah mencoba untuk “menyeimbangkan 
antara penambahan lapisan pengujian dan pengurangan 
yang dihasilkan melalui operasi yang efisien.”xxxix

2. Undang-undang dan prosedur penangkapan, 
penahanan dan penghukuman tersedia secara 
terbuka, sah dan tidak sewenang-wenang; dan 
melindungi hak-hak dasar atas integritas fisik, 
kebebasan dan keamanan pribadi, dan kepatutan 
prosedural di dalam hukum.

a. Apakah undang-undang pidana dan acara 
pidana, termasuk aturan-aturan administratif 
yang menetapkan penahanan preventif atau jika 
tidak, memiliki dampak pidana, diterbitkan dan 
dapat diakses secara luas dalam format terbaru 
dan tersedia dalam semua bahasa resmi?
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Semua undang-undang yang dikeluarkan Parlemen 
tersedia secara gratis di situs Kantor Kejaksaan Agung.xl 
Informasi ini tersedia dalam bahasa Inggris. Saat ini, 
salinan peraturan perundang-undangan pelengkap tidak 
tersedia di situs publik ini. Namun, Kantor Kejaksaan 
Agung berencana untuk meluncurkan informasi ini di tahun 
2011, sebuah basis data baru yang diharapkan dapat 
memungkinkan publik untuk mengakses secara bebas 
peraturan perundang-undangan pelengkap.xli Beberapa 
peraturan perundang-undangan pelengkap yang penting 
telah tersedia di situs publik dari tiap-tiap kementerian 
atau badan pemerintah.xlii

b. Apakah undang-undang ini dapat diakses, 
dimengerti, tidak berlaku surut, berlaku secara 
konsisten dan dapat diperkirakan bagi semua 
orang secara setara, termasuk bagi pejabat-
pejabat Pemerintah dan konsisten dengan 
ketentuan hukum lainnya?

Sebagaimana disebutkan di atas, pejabat-pejabat 
Singapura menekankan penerapan undang-undang 
yang setara sejalan dengan Rule of Law. Bagi beberapa 
kelompok rentan, langkah-langkah tambahan mungkin 
diperlukan untuk memastikan akses yang memadai 
terhadap, dan perlindungan, hukum. Para buruh migran 
adalah salah satu kelompok rentan di Singapura. Bagian 
ini membahas akses dan masalah-masalah implementasi 
yang dihadapi oleh para buruh migran yang tidak paham 
sistem hukum Singapura. Kementerian Ketenagakerjaan 
telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran di 
antara pekerja-pekerja asing dengan menerbitkan 
berbagai bahan informasi dalam bahasa-bahasa asing, 
menjalankan jalur telepon khusus, dan mensyaratkan 
kewajiban untuk menghadiri kursus kesadaran keselamatan 
bagi para pekerja domestik asing yang baru tiba. Meski 
jalur pengaduan tersedia, masalah-masalah praktis tetap 
menghalangi penggunaan penuh dari mekanisme yang 
ada. Para buruh migran seringkali tidak memiliki akses 
terhadap bukti-bukti dokumen yang diperlukan untuk 
membuktikan pengaduan mereka terhadap majikan 
mereka.xliii Sebagaimana dicatat oleh organisasi-
organisasi lokal yang bekerja dengan buruh migran, 
majikan dapat menahan dokumen-dokumen kerja dari 
buruh migran. Para majikan juga dapat secara sepihak 
membatalkan izin kerja pekerja mereka dan memulangkan 
mereka ketika para majikan tersebut mengetahui bahwa 
mereka dihadapkan kepada sebuah pengaduan. Ada 

juga masalah lain untuk memastikan bahwa para majikan 
mematuhi hukum yang berlaku. Sebagaimana ditunjukkan 
oleh organisasi-organisasi lokal, Undang-undang tentang 
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Asing (Employment of 
Foreign Manpower Act) dan Undang-undang tentang 
Paspor (Passports Act) melarang para majikan untuk 
menyimpan dokumen-dokumen identitas para pekerja 
mereka. Dalam praktiknya, banyak majikan yang terus 
menyimpan dokumen-dokumen identitas pekerjanya.xliv

Berkenaan dengan penerapan hukum yang konsisten dan 
dapat diperkirakan di Singapura, berbagai organisasi 
lokal dan anggota oposisi telah membuat pengamatan 
kritis atas praktik kekuasaan eksekutif, khususnya dalam 
hal skema-skema perizinan yang mengatur acara dan 
pertemuan publik.xlv Acara dan pertemuan publik saat 
ini diatur berdasarkan Undang-Undang Ketertiban 
Publik tahun 2009 (Public Order Act, “POA”). Bab 5 
POA melarang diadakannya pertemuan dan upacara 
publik kecuali Komisioner diberitahu dan sebuah izin 
dikeluarkan. Pertemuan dan acara publik semacam 
ini didefinisikan secara luas di dalam POA. Pertemuan 
didefinisikan sebagai “sebuah pertemuan atau rapat (baik 
berisi pengajaran, pembicaraan, penyebutan, debat 
ataupun diskusi) dari beberapa orang dengan tujuan (atau 
salah satu tujuannya) adalah untuk (a) memperlihatkan 
dukungan atau perlawanan terhadap pandangan atau 
tindakan seseorang, sekelompok orang atau pemerintah 
tertentu; (b) menyuarakan suatu hal atau kampanye; (c) 
menandai atau memperingati sebuah peristiwa.”xlvi Hal ini 
meliputi “sebuah demonstrasi oleh satu orang untuk tujuan 
apapun yang merujuk pada paragraf (a), (b) atau (c).” 
Acara didefinisikan sebagai “suatu gerakan, parade atau 
acara lain (baik melibat penggunaan kendaraan atau alat 
tranportasi lainnya) (a) terdiri dari 2 atau lebih orang yang 
berkumpul di suatu tempat pertemuan untuk bergerak dari 
tempat tersebut sebagai satu kesatuan perorangan dalam 
rangkaian proses dengan menggunakan rute besama 
atau rute tertentu; dan (b) tujuannya (atau salah satu 
tujuannya) adalah untuk (i) memperlihatkan dukungan 
atau perlawanan terhadap pandangan atau tindakan 
seseorang, sekelompok orang atau pemerintah tertentu; 
(ii) menyuarakan suatu hal atau kampanye; atau (iii) 
menandai atau memperingati sebuah peristiwa.”xlvii Hal 
ini mencakup “berbagai pertemuan yang diadakan 
bersamaan dengan acara semacam itu, dan gerakan 
oleh satu orang untuk tujuan apapun yang merujuk pada 
paragraf (b) (i), (ii) atau (iii).”
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POA menetapkan landasan-landasan dimana Komisioner 
dapat memutuskan untuk menolak pemberian izin. 
Bab 7(2) menetapkan bahwa izin dapat ditolak jika 
Komisioner memiliki “landasan yang masuk akal untuk 
memahami” bahwa pertemuan atau acara tersebut dapat 
“(a) menyebabkan kekacauan publik, atau kerusakan atas 
properti publik maupun perorangan; (b) menyebabkan 
kebisingan publik; (c) menjadi penghalang bagi jalan 
umum; (d) menempatkan keselamatan seseorang dalam 
ancaman; (e) menyebabkan perasaan permusuhan, 
kebencian, ketidakmauan atau peperangan di antara 
berbagai kelompok di Singapura; (f) memuji pelaksanaan 
atau persiapan (baik di masa lalu, di masa depan 
atau secara umum) tindakan terorisme atau serangan 
lain atau sesuatu yang memiliki dampak baik secara 
langsung maupun tidak langsung menganjurkan atau 
mempengaruhi anggota masyarakat untuk melakukan, 
mempersiapkan atau menghasut tindakan terorisme atau 
serangan semacam itu; atau (g) dilakukan di dalam 
atau memasuki wilayah terlarang, atau wilayah dimana 
perintah atau peringatan di bawah bab 13 berlaku.” 
Keputusan Komisioner dapat diajukan banding ke Menteri 
yang keputusannya “bersifat tetap”.xlviii Dalam debat POA 
di Parlemen, seorang anggota Parlemen mempertanyakan 
apakah keputusan Menteri dapat diuji secara hukum.xlix 
Menteri Hukum menegaskan bahwa POA “tidak 
mengesampingkan pengujian undang-undang.”

Syarat-syarat POA dimana izin dapat ditolak cukup luas, 
dan hal ini dapat memberi kesan adanya pelaksanaan 
yang tidak setara. Terlebih penting, syarat-syarat POA 
yang luas tidak memberikan panduan yang memadai 
bagi mereka yang membutuhkan perizinan. Misalnya, 
pada tahun 2010, sebuah organisasi buruh migran 
lokal yang mapan, HOME, mengajukan izin untuk 
menyelenggarakan acara untuk memperingati 20 tahun 
Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Hak-hak 
Semua Buruh Migran dan Keluarga Mereka.l Beberapa 
kegiatan yang diajukan di antaranya adalah pembagian 
selebaran oleh 20 orang relawan dan mengendarai 
kereta sepanjang rute yang dipilih untuk memperlihatkan 
bahaya-bahaya yang dihadapi oleh buruh migran yang 
dikirim di atas kereta bak terbuka, yang adalah praktik 
umum di Singapura. Pengajuan izin yang diajukan 
oleh HOME ditolak. Dalam sebuah surat terbuka yang 
menggugat penolakan pemberian izin tersebut kepada 
sang Menteri, HOME menggarisbawahi beberapa 

aktivitas organisasi lain dalam skala yang lebih besar 
namun mendapatkan izin, menjelaskan bahwa tidak jelas 
mengapa kegiatan mereka yang merupakan “kegiatan 
sederhana” telah dilarang.

c. Apakah undang-undang ini mengesahkan 
penahanan administratif/pencegahan  tanpa 
dakwaan atau persidangan selama atau di luar 
situasi darurat yang sesungguhnya?

Sebagaimana disebutkan di atas, Bagian IX Konstitusi 
meramalkan kemungkinan penahanan preventif ketika 
berhadapan dengan situasi subversif atau darurat yang 
serius berdasarkan Pasal 149 dan 150. Berdasarkan Pasal 
149, Undang-undang Keamanan Internal (Internal Security 
Act, “ISA”) tunduk pada langkah-langkah perlindungan 
minimum yang diatur dalam Pasal 151. Penahanan-
penahanan ISA berada di bawah mandat Departemen 
Keamanan Internal (Internal Security Department, “ISD”) 
yang kekuasaannya secara umum diatur dalam CPC, 
ISA, dan Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan 
Beragama (Maintenance of Religious Harmony Act). 
Dalam Tinjauan Periodik Universal Singapura di tahun 
2011, otoritas negara Singapura menjelaskan bahwa 
ISA digunakan “untuk secara dini meredam ancaman 
terhadap keamanan nasional seperti ekstrimis berbasis 
ras dan agama, mata-mata dan subversi.”li Laporan ini 
menekankan bahwa penahanan preventif terhadap para 
anggota Jamaah Islamiyah (JI) berdasarkan ISA “telah 
secara efektif meredam keberadaan kelompok ini di 
Singapura.”lii

Menurut situs publiknya, ISD berkomitmen untuk “bekerja 
demi transparansi yang lebih luas dalam menyebarluaskan 
informasi yang terkait dengan kerjanya.”liii Pada tahun 
2011, ISD meresmikan berdirinya Pusat Warisan ISD (ISD 
Heritage Centre). Kunjungan-kunjungan ke tempat ini untuk 
pendidikan dapat dilakukan.liv Petugas ISD telah bertemu 
dengan lebih dari 53.000 orang untuk membicarakan 
pekerjaan mereka. Situs ISD menyediakan rincian kasus-
kasus tertentu: kebangkitan kelompok komunis di akhir 
tahun 1940-an sampai sekitar 1980-an; kerusuhan rasial 
di tahun 1950; ekstrimisme keagamaan yang bertujuan 
untuk menyebabkan ketidakstabilan komunal di tahun 
1980-an; ancaman terorisme, yang paling baru adalah 
serangan terhadap Jamaah Islamiyah di sekitar tahun 
2000-an; dan kasus-kasus spionase. Beberapa informasi 
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statistik juga disediakan bagi publik. Misalnya, situs 
ISD melaporkan bahwa saat ini ada 37 orang sedang 
ditahan karena aktivitas yang terkait dengan terorisme 
yang mendukung JI dan atau MILF. Informasi mengenai 
kasus-kasus individual juga disediakan bagi publik melalui 
rilis media. Misalnya, Pemerintah mengeluarkan informasi 
tentang penahanan ISA yang dilakukan segera setelah 
kasus 11 September.lv Rilis kepada media massa ini 
hanya memberikan gambaran umum; beberapa rincian 
termasuk nama individu-individu yang ditahan, alasan-
alasan penahanan mereka, lamanya penahanan, dan 
pembebasan mereka jika dimungkinkan. Dalam sidang 
Parlemen di tahun 2007, Pemerintah menjelaskan bahwa 
tidak mungkin untuk mempublikasikan semua kasus 
penahanan yang dilakukan oleh ISA karena hal ini dapat 
mengorbankan proses yang sedang berjalan atau secara 
serius mengancam kepentingan nasional.lvi Sampai 
dengan tahun 2007, sebanyak 54 orang telah ditahan 
berdasarkan ISA dan 39 orang tetap ditahan sejak tahun 
1999.lvii

Undang-undang Hukum Pidana (Ketentuan-ketentuan 
Sementara) (Criminal Law Temporary Provisions Act, 
“CLTPA”) disahkan pada tahun 1955, dan pada mulanya 
dimaksudkan untuk menghadapi ancaman gerakan 
komunis.lviii Saat ini, undang-undang tersebut terutama 
digunakan untuk menghadapi anggota-anggota kelompok 
bawah tanah, penyelundup obat-obatan, dan individu-
individu yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, 
seperti misalnya rentenir.lix Pasal 30 CLTPA mencatat 
bahwa ketika menteri “yakin” bahwa seseorang “terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan kriminal”, sang menteri, dengan 
persetujuan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dapat menahan 
orang tersebut selama tidak lebih dari dua belas bulan jika 
ia “meyakini” bahwa penahanan tersebut “perlu” demi 
“keamanan publik, perdamaian, dan ketertiban”. CLTPA 
perlu diperbaharui per lima tahun oleh Parlemen, dan 
yang terakhir diperbaharui oleh Parlemen di tahun 2010. 
Sebagai alternatif penahanan berdasarkan CLTPA, sang 
Menteri dapat memerintahkan seseorang untuk diawasi 
oleh polisi selama kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun 
jika ia “meyakini” bahwa tindakan ini “perlu”.

Setiap perintah harus diserahkan oleh sang Menteri 
kepada komite penasihat bersama dengan pernyataan 
tertulis tentang dasar dikeluarkannya sebuah perintah. 
Komite ini kemudian menyerahkan sebuah laporan 
tertulis dan rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden 
yang akan mempertimbangkan laporan tersebut dan 
memutuskan pembatalan, penegasan, atau perubahan 
atas perintah tersebut. Berdasarkan Pasal 39 CLTPA, 
komite penasihat ini dipilih oleh sang Menteri dan 
terdiri dari sekurangnya dua orang yang dianggap 
“warga negara yang terpandang, yang adalah juga 
pengacara senior yang dihormati.” Dalam debat 
Parlemen di tahun 2010 mengenai pembaruan CLTPA, 
Pemerintah menjelaskan prosedur peninjauan berlaku 
untuk penahanan berdasarkan CLTPA.lvx Sampai dengan 
tahun 2010, enam orang komite penasihat telah 
diangkat berdasarkan CLTPA. Empat dari seluruh anggota 
komite ini bertanggung jawab untuk mempertimbangkan 
perintah penahanan yang baru dikeluarkan. Komite 
penasihat lainnya, yakni Komite Peninjauan (Review 
Committee), mempertimbangkan seluruh perintah 
penahanan yang dikeluarkan per tahun. Komite penasihat 
yang berbeda, diberi nama Badan Peninjauan (Review 
Board), mempertimbangkan kasus-kasus penahanan yang 
diperpanjang lebih dari sepuluh tahun. Semua komite ini 
terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Sejak tahun 
1999, 60 sampai 80 perintah penahanan dikeluarkan 
setiap tahunnya. Di tahun 2008, 64 perintah penahanan 
dan 6 perintah pengawasan polisi telah dikeluarkan.

Dalam Tinjauan Periodik Universal di tahun 2011, 
Pemerintah menekankan bahwa para tahanan “tidak 
ditahan secara diam-diam”, penahanan mereka “ditinjau 
secara berkala”, “diperlakukan secara manusiawi”, dan 
“diizinkan mendapat kunjungan rutin dari keluarga.”lxi 
Selain itu, sejumlah badan independen yang terdiri dari 
“50 orang Hakim Perdamaian (Justices of the Peace) dan 
tokoh masyarakat” melakukan kunjungan dadakan ke 
tempat-tempat penahanan.lxii Organisasi-organisasi lokal 
telah mengkritik sejarah penggunaan ISA dalam berbagai 
kasus “tahanan politik”.lxiii Namun, mereka mencatat 
bahwa “[s]ejak penahanan dugaan “Konspirasi Kaum 
Marxist” di tahun 1987, tidak diketahui lagi adanya 
“penahanan politik berdasarkan ISA” dan “penahanan 
berdasarkan ISA kemudian selalu dikaitkan dengan 
dugaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme 
dan kelompok-kelompok radikal.”lxiv Beberapa organisasi 
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lokal telah menyerukan untuk “mengamandemen ISA dan 
CLTPA agar selaras dengan norma-norma internasional 
yang berhubungan dengan transparansi dan keadilan 
asasi dalam kasus-kasus penahanan preventif.”lxv Lainnya 
mengambil posisi yang lebih keras untuk menolak 
penahanan pencegahan dan mendesak penghapusan 
dan penggantian ISA dan CLTPA.lxvi

d. Apakah undang-undang ini melindungi terdakwa 
dari perlakuan atau penghukuman sewenang-
wenang atau di luar hukum, termasuk perlakuan 
tidak manusiawi, penyiksaan, penangkapan 
sewenang-wenang, penahanan tanpa 
dakwaan atau persidangan dan pembunuhan 
di luar proses hukum oleh Negara? Apakah 
hak untuk diperiksa di hadapan hakim (habeas 
corpus) dibatasi dalam situasi apapun?

Pasal 9(1) Konstitusi Singapura secara tegas melarang 
seseorang untuk “dirampas kehidupan atau kebebasan 
pribadinya yang dilindungi oleh hukum.” Pasal 9(2) 
Konstitusi menyatakan bahwa ketika “sebuah pengaduan 
diajukan ke Pengadilan Tinggi atau Hakim Pengadilan 
Tinggi bahwa seseorang telah ditahan secara tidak 
sah, Pengadilan harus menyelidiki pengaduan tersebut 
dan, kecuali diyakini bahwa penahanan tersebut telah 
dilakukan secara sah, harus memerintahkan agar 
orang tersebut dibawa ke Pengadilan dan dilepaskan.” 
Kekuasaan Pengadilan Tinggi ini secara tegas diakui 
oleh Undang-undang Mahkamah Agung (Supreme Court 
of Judicature Act) sebagai kekuasaan untuk mengeluarkan 
“perintah peninjauan penahanan”.lxvii Perlu dicatat bahwa 
perintah ini sebelumnya dikenal sebagai surat perintah 
untuk habeas corpus.

Pasal 9(4) Konstitusi mensyaratkan bahwa ketika 
“seseorang ditahan dan tidak dibebaskan, ia harus, 
tanpa penundaan yang beralasan, dan dalam tempo 
48 jam (dengan mengecualikan waktu yang dibutuhkan 
untuk perjalanan), dibawa ke seorang Hakim, secara 
langsung atau melalui konferensi video (atau teknologi 
serupa) sesuai dengan hukum, dan harus  dibebaskan 
dari penahanan tanpa perintah Hakim. Perlu dicatat 
bahwa Pasal 9 telah diamandemen di tahun 2009, 
memperbolehkan seorang individu untuk dibawa ke 
seorang Hakim “melalui konferensi video (atau teknologi 
serupa).” Amandemen ini diajukan oleh Pemerintah 

mengingat kemajuan-kemajuan teknologi dan potensinya 
untuk menghemat sumber daya manusia. Meskipun 
Parlemen pada akhirnya mengesahkan amandemen ini, 
kekhawatiran muncul di dalam debat karena kehadiran 
fisik tersangka dianggap sebagai hal yang penting untuk 
memastikan bahwa sang Hakim mampu untuk secara 
akurat menentukan jika tersangka telah menjadi korban 
kekerasan atau kesewenang-wenangan.lxviii

Ketika suatu alasan yang memungkinkan diperlihatkan 
oleh individu, maka pengadilan-pengadilan Singapura 
tidak memiliki kewenangan untuk menolak perintah 
untuk meninjau penahanan.lxix Perintah tersebut hanya 
berlaku untuk penahanan-penahanan yang “tidak sah”. 
Hal ini telah diterjemahkan oleh pengadilan-pengadilan 
Singapura sebagai pengecualian atas prosedur-prosedur 
tidak umum yang terjadi sebelumnya. Dalam kasus 
penahanan pencegahan Lee Mau Seng v. Minister for 
Home Affairs, Pengadilan Tinggi Singapura menemukan 
bahwa hak tahanan untuk mendapatkan pembela telah 
dilanggar.lxx Akan tetapi, Pengadilan memutuskan bahwa 
hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan penahanannya 
“tidak sah”. Orang tersebut dapat mencari upaya hukum 
lain untuk ketidaksahan ini kecuali surat perintah habeas 
corpus oleh karena perintah peninjauan terhadap 
penahanan yang sebelumnya, tidak dapat diterapkan. 
Sejak itu, prinsip yang sama telah diterapkan dalam kasus 
pidana umum lainnya. Dalam kasus Son Kaewsa & Ors 
v. Superintendent of Changi Prison & Anor, Pengadilan 
Tinggi Singapura menegaskan bahwa “pengadilan tidak 
memperhatikan ketidaksahan yang lalu kecuali apabila 
ketidaksahan tesebut tetap muncul dan mempengaruhi 
penahanan yang sedang berjalan.”lxxi Dalam kasus 
tersebut, individu-individu terkait telah ditahan atas dasar 
beberapa perintah penangguhan persidangan, dimana 
beberapa di antaranya ultra vires (di luar kewenangan 
yang dimiliki oleh petugas yang bersangkutan). 

Beberapa terdakwa yang dituntut dalam kasus 
penyelundupan obat-obatan berdasarkan Undang-
Undang Penyalahgunaan Obat-obatan (Misuse of Drugs 
Act, “MDA”) dan menghadapi ancaman hukuman mati 
(Mandatory Death Penalty, “MDP”) berpendapat bahwa 
MDP bersifat “sewenang-wenang” karena hal tersebut 
menghalangi hakim untuk membedakan berbagai kasus 
yang jatuh dalam kategori dimana MDP disyaratkan oleh 
hukum, dan situasi ini bertentangan dengan hak untuk 
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diperlakukan setara sebagaimana dijamin dalam Pasal 
12 Konstitusi Singapura.lxxii Beberapa organisasi lokal 
telah mendesak perubahan atas MDP. Di tahun 2009, 
Masyarakat Hukum (Law Society) merekomendasikan 
“sebuah ketentuan untuk memperkuat pengadilan yang 
menghukum untuk menghindari hukuman mati wajib dan 
menjatuhkan hukuman seumur hidup dalam situasi lain 
yang dianggap pantas dan perlu oleh pengadilan.”lxxiii 
Konstitusionalitas MDP telah diperdebatkan dalam 
beberapa kasus lokal, dan yang baru-baru ini 
dipertimbangkan oleh Pengadilan Banding Singapura 
di tahun 2010 adalah kasus Yong Vui Kong v. Public 
Prosecutor.lxxiv Pengadilan Banding memutuskan bahwa 
Konstitusi Singapura tidak secara eksplisit maupun implisit 
melarang MDP. Selama Pengadilan Banding mengakui 
bahwa Konstitusi harus seluas mungkin diinterpretasikan 
sejalan dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional 
Singapura, termasuk hukum kebiasaan internasional 
(Customary International Law, CIL), maka pengadilan 
menguatkan posisi pengadilan yang sebelumnya bahwa 
undang-undang domestik menang atas CIL dalam situasi 
konflik apapun. Pengadilan tersebut menekankan: “Jika 
perubahan apapun terkait dengan MDP (atau hukuman 
mati pada umumnya) diberlakukan, hal ini harus 
dilakukan oleh Parlemen dan bukan oleh pengadilan 
berdasarkan interpretasi konstitusi.”lxxv Dalam Tinjauan 
Periodik Universalnya, Pemerintah Singapura menjelaskan 
bahwa “Singapura menganggap hukuman mati sebagai 
persoalan peradilan pidana ketimbang persoalan 
hak asasi manusia, yang masih sah di bawah hukum 
internasional.”lxxvi Pemerintah menyoroti bahwa hukuman 
mati diterapkan “hanya untuk kejahatan-kejahatan yang 
paling serius”, “mengirimkan pesan yang keras kepada 
orang-orang yang akan menjadi pelaku kejahatan”, dan 
memiliki efek “jera”.lxxvii

Sementara Singapura terus menggunakan pendekatan 
yang keras terhadap kejahatan-kejahatan seperti 
penyelundupan obat, Singapura telah mengembangkan 
lebih lanjut pendekatan pemulihan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang kurang serius. Dalam 
Tinjauan Periodik Universalnya, Singapura merujuk pada 
program pemulihan komprehensif yang dibentuk oleh 
Pelayanan Penjara Singapura (Singapore Prison Service), 
menegaskan bahwa Singapura “sangat yakin akan 
pemulihan dan reintegrasi para tahanan.”lxxviii Pendekatan 
pemulihan tersebut telah menghasilkan pengurangan 

tingkat residivis dari 44,4 persen pada tahun 2000 
menjadi 25,1 persen di tahun 2008.lxxix Informasi lebih 
lanjut mengenai manfaat dari program ini, seperti Pusat 
Pelatihan Reformatif (Reformative Training Centres, “RTC”), 
telah diminta oleh beberapa organisasi lokal. Khususnya, 
Asosiasi Pengacara-Pengacara Pidana (Association of 
Criminal Lawyers) di Singapura telah menyoroti kisah-
kisah kekerasan di antara para tahanan di RTC dan 
telah menganjurkan agar sebuah “studi mendalam” atas 
RTC dilakukan untuk “menguji kebeneran isu ini”.lxxx CPC 
yang baru memperkenalkan sejumlah penghukuman 
berbasis komunitas (Community-Based Sentences, “CBS”) 
baru sebagai alternatif bentuk-bentuk penghukuman 
tradisional. Asosiasi Pengacara-Pengacara Pidana di 
Singapura merujuk perkembangan ini sebagai hal yang 
“sangat bagus” dan memperlihatkan “sebuah perubahan 
paradigma menuju filsafat penghukuman yang lebih 
mencerahkan”.lxxxi CBS berlaku untuk pelanggaran-
pelanggaran dengan potensi pemulihan, seperti 
pelanggaran peraturan, pelanggaran yang melibatkan 
tersangka di bawah umur, tersangka dengan kondisi-
kondisi mental yang khusus atau terbatas. CPC yang baru 
mengakui lima jenis perintah CBS: (a) perintah perlakuan 
wajib (Mandatory Treatment Order, “MTO”); (b) perintah 
pelaporan harian (Day Reporting Order, “DRO”); (c) 
perintah kerja untuk komunitas (Community Work Order, 
“CWO”); (d) perintah pelayanan masyarakat (Community 
Service Order, “CSO”); dan (e) perintah penahanan 
singkat (Short Detention Order, “SDO”). Sebuah 
pengadilan dapat mengeluarkan perintah CBS yang 
terdiri dari satu atau lebih perintah-perintah ini.

e. Apakah undang-undang ini menganut prinsip 
praduga tak bersalah?

Konstitusi tidak secara tegas mengakui prinsip praduga 
tak bersalah. Namun, Pasal 9(1) menjamin bahwa 
“[t]idak seorang pun dapat dirampas hidupnya atau 
kebebasannya yang dijamin sesuai dengan hukum.” 
Frase “sesuai dengan hukum” telah ditafsirkan secara 
hukum agar mencakup prinsip keadilan asasi. Dalam 
kasus Haw Tua Tau v. Public Prosecutor, Dewan Penasihat 
(Privy Council) memutuskan bahwa aturan “dasar” 
keadilan asasi dalam wilayah hukum pidana adalah 
bahwa seseorang tidak boleh dihukum untuk suatu 
kejahatan “kecuali telah ditetapkan secara memuaskan 
melalui sebuah pengadilan yang independen dan adil” 
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bahwa individu tersebut telah melakukan kejahatan yang 
dimaksud.lxxxii Pemerintah telah menegaskan komitmennya 
atas prinsip pembuktian yang sah dan meyakinkan 
sebagai bagian dari Rule of Law.lxxxiii

Sejumlah peraturan perundang-undangan pidana 
Singapura membalik beban pembuktian. Setelah 
penetapan sejumlah fakta oleh Jaksa, beban pembuktian 
kemudian berpindah kepada terdakwa. Sebagai contoh, 
Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-obatan (Misuse 
of Drugs Act) menetapkan bahwa setelah menetapkan 
terdakwa memiliki sejumlah obat-obatan, maka 
selanjutnya adalah giliran tersangka untuk memperlihatkan 
kemungkinan-kemungkinan yang seimbang bahwa ia 
tidak terlibat dalam penyelundupan obat-obatan.lxxxiv 
Di tahun 1981, dalam kasus of Ong Ah Chuan v. PP, 
Dewan Penasihat memutuskan bahwa pembalikkan 
beban pembuktian tidak bertentangan dengan Pasal 9 
sebagaimana “[p]raduga semacam ini adalah gambaran 
umum dalam perundang-undangan modern mengenai 
kepemilikan dan penggunaan hal-hal yang mendatangkan 
bahaya ke dalam masyakat seperti ketergantungan obat, 
bahan peledak, senjata dan peluru.”lxxxv

f. Apakah semua tersangka memiliki akses 
yang cepat dan rutin atas penasihat hukum 
pilihan mereka sendiri dan hak untuk diwakili 
oleh penasihat hukum tersebut pada setiap 
tahapan penting dalam persidangan, dimana 
pengadilan akan menunjuk seorang wakil yang 
kompeten bagi tersangka yang tidak mampu 
untuk membayar? Apakah tersangka diberitahu 
akan hak-hak ini jika mereka tidak memiliki 
bantuan hukum?

Bagian ini akan membahas bagaimana hak individu atas 
penasihat hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 
9(3) Konstitusi, telah ditafsirkan dan dijalankan dalam 
praktiknya. Kerangka yang mengatur perwakilan hukum 
bagi orang-orang yang tidak mampu akan dibahas 
pada bagian bawah di bagian D.4. Pasal 9(3) Konstitusi 
Singapura menjamin hak seorang individu atas penasihat 
hukum setelah penangkapan, mengakui bahwa “[k]etika 
seseorang ditangkap, ia harus diberitahu sesegera mungkin 
alasan-alasan penangkapannya dan harus diizinkan 
untuk berkonsultasi dan dibela oleh seorang praktisi 
hukum yang dipilihnya.” Teks Konstitusi tidak menetapkan 

kapan tersangka memiliki akses atas penasihat hukum. 
Pengadilan-pengadilan Singapura telah memutuskan 
bahwa hak individu atas penasihat hukum tidak bersifat 
“segera”. Sebaliknya, hak ini digunakan dalam “waktu 
yang masuk akal” berdasarkan kebutuhan-kebutuhan 
penyelidikan. Di tahun 1994, dalam kasus Jasbir Singh v. 
PP, Pengadilan Tinggi Singapura memutuskan bahwa akses 
atas penasihat hukum dapat ditunda selama dua minggu 
sejalan dengan hak tersangka atas penasihat hukum.lxxxvi 
Di tahun 2006, dalam kasus Leong Siew Chor v. Public 
Prosecutor, Pengadilan Banding Singapura memutuskan 
bahwa penolakan atas penasihat hukum selama 19 hari 
setelah penangkapan “dapat dibenarkan dalam hal ini” 
dan merupakan “persoalan menyeimbangkan antara 
hak tersangka dan kepentingan publik bahwa kejahatan 
dapat diselidiki secara efektif.”lxxxvii Pengadilan mencatat 
bahwa pernyataan terkait telah diambil lima hari setelah 
penangkapan tersangka.

Pemerintah Singapura baru-baru ini membela posisi ini 
di Parlemen, dengan berargumen bahwa hal tersebut 
“menyeimbangkan antara hak-hak tersangka dan 
kepentingan umum di dalam memastikan penyelidikan 
yang menyeluruh dan obyektif.”lxxxviii Pemerintah juga 
mengutip sebuah penelitian kepolisian terbaru yang 
memperlihatkan bahwa lebih dari 90 persen orang 
yang ditangkap dilepaskan dalam tempo 48 jam untuk 
mencegah penahanan yang tidak diperlukan. Sejak 
2007, kepolisian telah menerapkan sebuah skema “akses 
atas penasihat hukum yang memberikan tersangka akses 
atas penasihat hukum sebelum masa penundaan habis. 
Pemerintah berargumen bahwa menyediakan akses yang 
segera atas penasihat hukum dapat berakibat pada, 
setidaknya dalam beberapa kasus, individu tersebut diberi 
nasihat untuk tidak bekerja sama dengan polisi. Dalam 
memutuskan kapan penasihat hukum harus disediakan, 
ada kebutuhan-kebutuhan untuk mempertimbangkan 
kepentingan penegakan hukum sebagaimana 
“kepentingan umum di dalam memastikan bahwa 
pernyataan yang diambil memang diambil dalam proses 
yang terhormat dan pernyataan tersebut menghadirkan 
kebenaran.”lxxxix Pengacara-pengacara Singapura secara 
konsisten telah berargumen bahwa ada suatu kebutuhan 
untuk memastikan agar tersangka memiliki akses sesegera 
mungkin terhadap penasihat hukum. Masyarakat Hukum 
(Law Society) telah menyarankan bahwa pembacaan teks 
Pasal 9(3) mensyaratkan agar akses diberikan “sesegera 
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mungkin” dan bahwa sementara kepentingan umum 
terkadang mensyaratkan akses harus ditolak secara 
masuk akal, hal ini harus menjadi sebuah pengecualian 
ketimbang sebuah aturan.xc Masyarakat Hukum juga 
menyarankan agar tersangka memberi pernyataan 
bahwa ia ingin menggunakan haknya atas penasihat 
hukum, ia harus diberi waktu setidaknya dua jam untuk 
menghubungi seorang pengacara selama jam kerja.xci

Teks Pasal 9(3) tidak secara tegas mensyaratkan 
bahwa tersangka harus diberitahu bahwa ia memiliki 
hak atas penasihat hukum. Di tahun 1998, dalam 
kasus Rajeevan Edakalavan v. PP, Pengadilan Tinggi 
Singapura memutuskan bahwa hak konstitusional untuk 
mendapatkan penasihat hukum adalah “sebuah hak 
negatif” karena teks Konstitusi menyatakan bahwa 
seorang tersangka “harus diberikan” akses atas penasihat 
hukum namun tidak mensyaratkan bahwa tersangka 
harus diberitahu tentang haknya atas penasihat hukum.xcii 
Pengadilan menolak untuk menemukan tanggung jawab 
positif untuk memberitahukan tersangka atas haknya, 
mencatat bahwa melakukan hal tersebut akan “tidak 
ada bedanya dengan peraturan perundang-undangan 
yudisial.” Dalam mengusulkan agar hak ini secara tegas 
dimasukkan ke dalam CPC yang baru, Masyarakat 
Hukum telah menyatakan bahwa adalah “bertentangan 
untuk memiliki hak atas penasihat hukum tanpa juga 
secara jelas menentukan kapan tersangka diberitahu 
tentang haknya untuk berkonsultasi dengan seorang 
pengacara, dan bagaimana ia dapat menghubungi 
pengacara.”xciii Masyarakat Hukum juga menyatakan 
bahwa petugas-petugas penahanan diharuskan secara 
verbal memberitahu tersangka mengenai haknya ini 
atau menunjukkan informasi ini secara tertulis kepada 
tersangka.xciv

Dalam kasus Rajeevan, Pengadilan Tinggi Singapura 
memutuskan bahwa hak konstitusional atas penasihat 
hukum mencakup “hak perorangan untuk memilih 
sendiri  penasihat hukum baginya.”xcv Ini berarti bahwa 
tersangka memiliki “hak konstitusional untuk memilih 
seorang praktisi hukum yang dapat diajak berkonsultasi 
dan dapat membelanya.”Namun, hak ini tidak bersifat 
absolut. Menurut Pengadilan Tinggi Singapura, dalam 
kasus Balasundram v. PP  tahun 1996, satu-satunya fakta 
bahwa penasihat hukum telah gagal untuk dihadirkan 
atau tidak ingin atau tidak mampu untuk bertindak, 

tidak secara otomatis berarti bahwa hak tersangka atas 
penasihat hukum telah dilanggar.xcvi Untuk menentukan 
apakah suatu pelanggaran telah terjadi, pengadilan akan 
memeriksa apakah telah terjadi suatu “kegagalan hukum”. 
Pengadilan Tinggi mengamati bahwa tersangka ternyata 
memiliki akses atas penasihat hukum yang “mau dan 
mampu” untuk menangani kasus ini meskipun pengacara 
tersebut bukan pilihannya, ia telah memperlihatkan 
sikap yang “secara sederhana tidak masuk akal”, dan 
hakim pengadilan juga telah menjalankan persidangan 
“dengan hati-hati”. Setelah mempertimbangkan ini 
semua, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa “tidak 
ada kegagalan hukum” dan hak tersangka atas penasihat 
hukum tidak dilanggar.

Pengadilan Singapura juga telah mempertimbangkan 
ruang lingkup hak individu atas penasihat hukum dalam 
konteks peradilan. Di tahun 2008, dalam kasus Tan Chor 
Jin v. PP, tersangka pada mulanya telah memilih hak 
untuk tidak didampingi namun setelah itu ia mengubah 
pikirannya sebelum penutupan penyerahan kasus.xcvii 
Pengadilan Banding Singapura mencatat bahwa hak 
konstitusional atas penasihat hukum “tidak dapat dikatakan 
sebagai hak yang tidak dibatasi atau abadi dan atau 
tidak dapat dilepaskan.” Penolakan atas penasihat hukum 
akan “prima facie” dan “dalam berbagai situasi hampir 
selalu dianggap terlalu merugikan tersangka dan, cukup 
jelas, tidak konstitusional.” Tetapi akan lebih banyak 
bergantung pada fakta-fakta kasus, dan itu “diperlukan 
untuk menyeimbangkan antara hak dan prasangka 
terhadap tersangka, di satu sisi, dan pihak-pihak lain yang 
terlibat dalam proses, di sisi lain.” Dalam memutuskan 
apakah seorang tersangka telah “melepaskan” haknya 
atas penasihat hukum, suatu “pendekatan holistik” dan 
bernuansa harus diadopsi di dalam mempertimbangkan 
“kepentingan-kepentingan yang bersaing (jika ada) dari 
pihak-pihak lain yang terkait” dan “apakah ketidakadilan 
yang atau prasangka yang tidak semestinya” diarahkan 
terhadap tersangka. Yang terpenting, Pengadilan 
Banding mencatat bahwa ini mengandaikan “bahwa 
tersangka telah diberikan kesempatan untuk memakai 
haknya atas penasihat hukum.” Masyarakat Hukum telah 
mengamati bahwa prinsip-prinsip ini harus diterapkan 
secara setara pada proses pra-peradilan dan bahwa 
langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa 
tersangka memahami konsekuensi-konsekuensi dari 
pelepasan haknya atas penasihat hukum sebelum atau 
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pada saat interogasi polisi.xcviii Secara khusus, Masyarakat 
Hukum mengusulkan penyediaan “sebuah formulir baku, 
dimana semua informasi yang mengatur tentang hak atas 
penasihat hukum (formulir ini dapat juga digunakan untuk 
keperluan memberitahukan tahanan tentang hak mereka 
atas penasihat hukum) dan hak tahanan bilamana ingin 
melepaskan hak mereka atas penasihat hukum diminta 
untuk menandatangani sebuah pengakuan bahwa 
mereka membuat keputusan dengan sadar dan telah 
melakukannya atas kemauan sendiri.”xcix

g. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
tersangka untuk diberitahu mengenai dakwaan 
yang diarahkan kepadanya tepat waktu, 
waktu yang memadai untuk mempersiapkan 
pembelaan dan berkomunikasi dengan 
penasihat hukumnya?

Pasal 9(3) mengatur hak-hak tahanan untuk diberitahu 
alasan-alasan penangkapannya “sesegera mungkin”. 
Terlepas dari alasan-alasan penangkapannya, seorang 
tersangka harus diberikan akses terhadap informasi yang 
memadai yang akan memungkinkannya untuk melakukan 
sebuah pembelaan. CPC yang baru memberikan tersangka 
akses yang lebih luas terhadap bukti-bukti yang dimiliki 
oleh Jaksa. Dalam Tinjauan Periodik Universal Singapura, 
perubahan-perubahan ini disampaikan dengan tujuan 
untuk “meningkatkan hak-hak seorang tersangka dengan 
menyusun dan mengesahkan temuan bukti pra-peradilan 
untuk digunakan dalam pengadilan.”c Secara khusus, 
penasihat hukum memiliki akses terhadap pernyataan-
pernyataan yang dibuat oleh tersangka dan direkam 
oleh aparat penegak hukum “dalam kaitannya dengan 
muatan tuntutan dimana penuntutan bermaksud untuk 
melanjutkannya dengan proses peradilan.”ci Kerangka 
ini berlaku untuk semua kasus di Pengadilan Tinggi dan 
mayoritas kasus di Pengadilan Negeri. Atas pertanyaan 
mengapa hak atas temuan ini tidak berlaku untuk 
semua kasus, Pemerintah mencatat bahwa Pengadilan 
Subordinasi menangani kurang lebih 250.000 tuntutan 
setiap tahunnya.cii Di Parlemen, berbagai pertanyaan 
muncul mengenai mengapa pernyataan-pernyataan saksi 
penuntut tidak termasuk dalam proses temuan. Pemerintah 
menjelaskan bahwa pengecualian ini perlu demi alasan-
alasan kebijakan publik karena para saksi mungkin tidak 
mau hadir jika mereka sadar bahwa pernyataan mereka 
disampaikan kepada tersangka dan para saksi mungkin 
akan diancam oleh tersangka.ciii

h. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diadili tanpa penundaan yang 
tak semestinya, diadili dengan kehadiran 
terdakwa, dan membela diri secara langsung 
dan memeriksa, atau meminta penasihat hukum 
memeriksa, para saksi dan bukti-bukti yang 
memberatkan mereka?

Hak atas persidangan yang cepat tidak secara tegas 
diakui oleh Konsitusi Singapura. Dalam kasus-kasus 
yang tertunda terlalu lama sehingga berakibat pada 
ketidakadilan bagi terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat 
menggunakan kekuasaannya untuk memperbaiki dan 
memerintahkan sebuah persidangan ulang. Dalam 
kasus Yunani bin Abdul Hamid v. PP, lebih dari satu 
dekade sebelum terdakwa akhirnya dituntut, mengaku 
bersalah, dan dijatuhi hukuman.civ Pengadilan Tinggi 
Singapura memutuskan bahwa berlarutnya waktu telah 
mempengaruhi kemampuan terdakwa untuk melakukan 
pembelaan dan berkontribusi mendesak dirinya untuk 
mengaku bersalah. Akibatnya, Pengadilan Tinggi 
menggunakan kekuasaannya untuk memperbaiki kasus 
pidana tersebut dan mengirim kasus itu kembali ke 
pengadilan yang lebih rendah untuk sebuah persidangan 
ulang. Pengadilan-pengadilan Singapura juga telah 
membatalkan tuntutan-tuntutan banding yang telah terlalu 
lama tertunda. Dalam PP v. Saroop Singh, Pengadilan 
Tinggi membatalkan sebuah tuntutan banding yang 
diajukan oleh JPU karena 17 tahun telah berlalu sejak 
peristiwa kejahatan terjadi.cv Dalam memutuskan 
kapan kekuasaan harus digunakan, Pengadilan Tinggi 
mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab atas 
penundaan tersebut dan apakah sebuah persidangan 
yang adil dimungkinkan.

CPC mengatur prosedur dimana persidangan pidana 
akan dilakukan dan mengakui kemampuan tersangka 
untuk memberikan bukti dan bertanya kepada para saksi. 
Bagian XII CPC mengatur prosedur yang harus diikuti 
selama proses persidangan. Bab 230(e) menetapkan 
bahwa setelah Jaksa memeriksa saksi-saksinya, “masing-
masing dari mereka sebaliknya juga dapat diperiksa 
silang oleh terdakwa dan terdakwa lainnya, yang mana 
setelahnya Jaksa dapat memeriksa kembali para saksi.” Bab 
230(j) menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan 
kasus dari Jaksa, jika “pengadilan berpandangan bahwa 
terdapat beberapa bukti yang tidak secara inheren tidak 
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masuk akal dan yang memenuhi masing-masing dan tiap-
tiap elemen tuntutan sebagaimana disusun oleh Jaksa 
atau sebagaimana diubah atau disusun oleh pengadilan, 
maka pengadilan harus memanggil terdakwa untuk 
memberikan pembelaanya”. Bab 230(n) menetapkan 
bahwa terdakwa kemudian dapat memutuskan untuk 
mengaku bersalah atau memberikan pembelaannya. Bab 
230(p) menyatakan bahwa terdakwa dapat memberikan 
bukti dalam pembelaannya dan mengedepankan 
tahapan peristiwa yang relevan, termasuk pemeriksaan 
silangnya oleh terdakwa lainnya. Hal ini harus diikuti 
“oleh saksi terdakwa yang harus memberikan bukti dan 
mereka juga sebaliknya dapat diperiksa silang pertama-
tama oleh terdakwa lainnya (jika ada) dan kemudian 
oleh Jaksa yang mana setelahnya saksi dapat diperiksa 
kembali.”

i. Apakah undang-undang ini secara memadai 
menyediakan hak untuk banding atas putusan 
dan/atau hukuman ke pengadilan yang lebih 
tinggi menurut hukum?

Konstitusi tidak secara tegas mengakui hak terdakwa 
atas banding. Prosedur untuk mengajukan banding diatur 
oleh undang-undang dan peraturan pengadilan yang 
berlaku. Untuk dapat memahami sistem banding, harus 
dicatat bahwa sistem peradilan di Singapura terdiri dari 
Mahkamah Agung, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi 
dan Pengadilan Banding, dan Pengadilan Subordinasi. 
Secara umum, Pengadilan Tinggi menggunakan 
jurisdiksi aslinya untuk “kejahatan-kejahatan yang lebih 
serius” seperti “pembunuhan, percobaan pembunuhan, 
perdagangan obat-obatan, kejahatan senjata, penculikan, 
pemerkosaan dan hubungan seksual.”cvi Untuk kasus-
kasus dimana Pengadilan Tinggi menggunakan jurisdiksi 
aslinya, banding dapat diajukan ke Pengadilan Banding. 
Jika jurisdiksi asli digunakan oleh Pengadilan Subordinasi, 
banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Prosedur untuk pidana banding diatur di dalam CPC. 
Berdasarkan Bab 374 CPC, sebuah banding “dapat 
didasarkan atas persoalan fakta atau persoalan hukum 
atau persoalan fakta dan hukum.” Seorang terpidana 
dapat mengajukan banding “atas pemidanaan, hukuman 
yang dijatuhkan atasnya atau perintah dari pengadilan 
yang mengadilinya.”cvii Namun hal tersebut tidak 
membatasi hak atas banding jika sang terdakwa mengaku 

bersalah sebelum proses peradilan berjalan. Bab 375 
menyatakan bahwa “seorang terdakwa yang mengaku 
bersalah dan telah dikenakan sanksi atas pengakuan 
tersebut sesuai dengan CPC dapat mengajukan banding 
hanya sebatas persoalan keabsahan hukuman.” CPC 
mengatur secara rinci tentang prosedur untuk banding 
semacam ini. Misalnya, Bab 377 mensyaratkan sebuah 
pemberitahuan banding untuk diserahkan oleh orang 
yang mengajukan banding dalam waktu 14 hari kepada 
Panitera pengadilan asal.

Selain kewenangan banding, Pengadilan Tinggi juga 
dapat menggunakan kekuasaannya untuk memperbaiki 
masalah-masalah pidana. Bab 23 dan 26 Undang-
undang Mahkamah Agung mengakui bahwa Pengadilan 
Tinggi dapat “menggunakan kekuasaannya untuk 
melakukan perbaikan dalam hal proses-proses pidana 
dan masalah-masalah di pengadilan subordinasi” dan 
“meminta atau memeriksa rekaman proses persidangan 
apapun di pengadilan subordinasi dengan tujuan untuk 
meyakinkan dirinya mengenai keakuratan, keabsahan 
atau kelayakan dari temuan, penghukuman atau perintah 
yang dicatat atau dikeluarkan dan juga mengenai 
kewajaran dari proses persidangan yang dijalankan oleh 
pengadilan subordinasi.” Bab 400 CPC menjelaskan 
prosedur untuk perbaikan semacam itu. Pengadilan Tinggi 
Singapura telah menekankan bahwa proses perbaikan 
pidana tidak dimaksudkan sebagai “banding diam-
diam”, tetapi untuk digunakan “dengan kehati-hatian” 
dan untuk peristiwa “ketidakadilan yang serius”.cviii

j. Apakah undang-undang ini melarang 
penggunaan pengakuan yang dipaksakan 
sebagai sebuah bentuk bukti dan apakah 
undang-undang ini menjamin hak terdakwa 
untuk tidak berbicara?

Bab 258 CPC menetapkan pernyataan-pernyataan 
yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh “suatu 
bujukan, ancaman atau janji yang terkait dengan tuntutan 
terhadap terdakwa, melanjutkan dari seseorang yang 
berkuasa dan memadai, menurut pendapat pengadilan, 
untuk memberikan terdakwa alasan-alasan yang akan 
tampak masuk akal baginya untuk berpandangan 
bahwa dengan membuat pernyataan tersebut ia akan 
mendapatkan keuntungan atau menghindari kejahatan 
yang bersifat temporal, merujuk pada proses persidangan 
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yang dijalankan terhadapnya.” Sebelum CPC yang 
baru, pengujian atas pernyataan yang tidak dapat 
diterima hanya berlaku untuk pernyataan-pernyataan 
yang diberikan oleh terdakwa kepada aparat polisi 
dan bukan kepada aparat penegak hukum lainnya. 
Penjelasan 2 dari Bab 258 CPC menetapkan sejumlah 
keadaan yang tidak secara otomatis menetapkan sebuah 
pernyataan tidak dapat diterima. Sebagai contoh, fakta 
bahwa pernyataan diperoleh “di bawah sebuah janji 
kerahasiaan, atau sebagai akibat dari penipuan yang 
dipraktikkan terhadap terdakwa dengan tujuan untuk 
memperoleh pernyataan tersebut” tidak dengan sendirinya 
dapat dinyatakan sebagai sebuah pernyataan yang tidak 
dapat diterima. Fakta bahwa terdakwa dibuat mabuk juga 
tidak dapat menetapkan bahwa sebuah pernyataan tidak 
dapat diterima. Keprihatinan-keprihatinan dikemukakan 
dalam debat Parlemen tentang potensi ketidakadilan dari 
ketentuan-ketentuan ini terhadap terdakwa.cix

Konstitusi Singapura tidak secara tegas menyatakan 
bahwa seorang terdakwa memiliki hak untuk diam. 
Bab 22(2) CPC menyatakan bahwa seseorang yang 
ditanyai oleh polisi “harus benar-benar menyatakan apa 
yang ia ketahui tentang fakta-fakta dan situasi-situasi dari 
kasus tersebut, kecuali jika ia harus tidak mengatakan 
apapun yang dapat menjerumuskannya pada sebuah 
tuntutan pidana, hukuman, atau denda.” CPC mengakui 
bahwa kesimpulan yang merugikan dapat ditetapkan jika 
terdakwa memilih untuk tidak memberikan bukti dalam 
situasi-situasi tertentu. Bab 291(3) CPC menyatakan 
bahwa ketika pengadilan meminta terdakwa untuk 
memberikan bukti dan terdakwa “menolak untuk disumpah 
atau dimintai kepastiannya” atau “telah disumpah dan 
dimintai kepastiannya, tanpa alasan yang jelas menolak 
untuk menjawab pertanyaan yang diberikan”, pengadilan 
“dapat menetapkan kesimpulan-kesimpulan tersebut dari 
penolakan tersebut sebagaimana layaknya.” CPC juga 
mensyaratkan pengadilan untuk menjelaskan kepada 
terdakwa konsekuensi-konsekuensi dari pilihannya untuk 
tidak memberikan bukti atau jawaban atas pertanyaan 
apapun. CPC mencatat bahwa kesimpulan ini “tidak 
memaksa terdakwa untuk memberikan bukti atas namanya 
sendiri” dan bahwa terdakwa “tidak akan dinyatakan 
bersalah karena menghina pengadilan” jika ia memilih 
untuk tidak memberikan bukti. Bab 291(6) menyatakan 
bahwa kewenangan untuk menarik sebuah kesimpulan 

tidak berlaku “jika nampak bagi pengadilan bahwa 
kondisi fisik dan mental dari terdakwa membuatnya tidak 
mungkin untuk dipanggil untuk memberikan bukti.”

Kemampuan pengadilan untuk menarik kesimpulan dari 
penolakan terdakwa untuk memberikan bukti pertama 
kali diperkenalkan dalam CPC pada tahun 1979. 
Konstitusionalitas dari hal ini dipertanyakan dalam 
Haw Tua Tau v. Public Prosecutor dengan dasar bahwa 
kesimpulan semacam itu bertentangan dengan Pasal 
9 Konstitusi yang menjamin bahwa “kehidupan” dan 
“kebebasan pribadi” hanya dapat diambil “sesuai dengan 
ketentuan hukum”.cx Terdakwa berargumen bahwa 
kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip keadilan 
asasi yang tercantum dalam rujukan dalam Pasal 9 
tentang “hukum”. Sebagai respon, Dewan Penasihat (Privy 
Council) memutuskan bahwa kesimpulan semacam ini 
tidak menciptakan suatu “keharusan” dalam hukum tetapi 
hanya memberikan terdakwa “dorongan yang kuat” untuk 
memberikan bukti. Baru-baru ini, di tahun 2005, kasus 
Took Leng How v. Public Prosecutor, Pengadilan Banding 
Singapura menekankan bahwa suatu kesimpulan yang 
merugikan “hanya dapat ditarik dalam situasi-situasi yang 
patut” dan akan menjadi sebuah “kesalahan yang serius” 
jika sebuah kesimpulan ditarik dan digunakan “semata-
mata untuk mendukung sebuah kasus yang lemah”.cxi

k. Apakah undang-undang ini melarang orang 
untuk diadili atau dihukum kembali untuk suatu 
pelanggaran dimana terhadap dirinya telah 
dijatuhi hukuman atau dibebaskan?

Pasal 11(2) Konstitusi Singapura menyatakan bahwa 
tidak seorang pun yang telah dibebaskan atau dinyatakan 
bersalah atas sebuah kejahatan dapat diadili lagi untuk 
kejahatan yang sama kecuali dimana putusan bersalah 
tersebut telah dibatalkan dan sebuah persidangan 
ulang telah diperintahkan oleh sebuah pengadilan 
yang lebih tinggi dari pengadilan yang membebaskan 
atau menghukumnya. Berdasarkan kasus hukum yang 
pernah terjadi, ne bis in idem (double jeopardy) hanya 
berlaku ketika seseorang dihadapkan pada “dua kasus 
dari proses peradilan yang sama”. Di tahun 1998, 
dalam kasus Lieam Keng Chia v. PP, terpidana ditahan 
di sebuah pusat rehabilitasi obat-obatan berdasarkan 
Bab 37(2) MDA.cxii Setelah dibebaskan, ia didakwa atas 
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pemakaian obat-obatan sebagai sebuah pelanggaran 
berdasarkan Bab 8(b) MDA berdasarkan fakta yang sama 
dimana ia telah dikirim ke pusat rehabilitasi. Terdakwa 
berargumen bahwa pemidanaan yang dijatuhkan 
atas dirinya bertentangan dengan Pasal 11(2), namun 
Pengadilan Tinggi Singapura membedakan antara proses 
penahanannya dan proses persidangan selanjutnya 
yang menggunakan standar pembuktian yang berbeda. 
Pengadilan tersebut juga menetapkan bahwa Parlemen 
pasti bermaksud menjadikan aturan penahanan dalam 
MDA sebagai “pelengkap” dari sanksi pidana atas 
penahanan tersebut.

Doktrin “double jeopardy” baru-baru ini dipertimbangkan 
oleh Pengadilan Tinggi Singapura dalam konteks 
penghukuman. Dalam PP v. NF, pengadilan 
menekankan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan ketika 
mempertimbangkan relevansi catatan-catatan pidana 
sebelumnya dalam penghukuman karena “adalah 
sebuah kesalahan untuk kembali menghukum seseorang 
atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu, khususnya 
jika ia telah menjalani hukumannya. Melakukannya akan 
sama dengan sebuah pelanggaran terhadap upaya 
perlindungan konstitusional untuk mencegah double 
jeopardy.”cxiii Penghukuman harus tidak “secara mekanik” 
ditingkatkan hanya karena terdakwa pernah memiliki 
catatan pidana. Namun, catatan ini dapat menjadi 
relevan untuk tujuan penghukuman lainnya seperti menarik 
“kesimpulan-kesimpulan tentang karakter terdakwa, sikap 
dan kemungkinan pemulihan.”

l. Apakah undang-undang ini menyediakan hak 
untuk mencari upaya hukum yang tepat waktu 
dan efektif di depan pengadilan yang kompeten 
untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak dasar? 

Berkenaan dengan proses peradilan pidana, pelanggaran 
terhadap hak-hak individu dapat diakibatkan oleh 
penyalahgunaan kekuasaan konstitusional atau kekuasaan 
yang berbasis undang-undang. Sebuah contoh terkait 
dengan penyalahgunaan kekuasaan konstitusional adalah 
penggunaan kekuasaan penuntutan oleh Jaksa Agung. 
Persoalan ini diajukan di tahun 1998 dalam kasus Law 
Society of Singapore v. Tan Guat Neo Phyllis.cxiv Dalam 
kasus ini, Pengadilan Banding menarik pembedaan yang 
sangat jelas antara kekuasaan konstitusional pengadilan 

dan kekuasaan konstitusional Jaksa Agung. Pasal 35(8) 
Konstitusi Singapura mencantumkan bahwa Jaksa Agung 
“memiliki kekuasaan, yang dapat diterapkan sesuai 
kewenangannya, untuk membentuk, menjalankan atau 
menghentikan proses apapun atas setiap pelanggaran.” 
Berangkat dari hal ini, diputuskan bahwa pengadilan tidak 
memiliki hak untuk ikut campur, mengatur, atau mencegah 
penerapan kekuasaan Jaksa Agung. Namun,  Pengadilan 
Banding menekankan bahwa kewenangan khusus yang 
dimiliki Jaksa Agung tidak bersifat absolut dan tunduk 
pada peninjauan yudisial. Dalam melakukan peninjauan 
yudisial, sebuah pengadilan dapat menyatakan suatu 
penuntutan inkonstitusional atau merupakan suatu 
pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.

Penerapan kekuasaan yang berbasis undang-undang 
secara umum tunduk pada peninjauan undang-undang 
di Mahkamah Agung. Upaya-upaya hukum atas hukum 
publik dapat dicari dan surat perintah khusus sebagaimana 
dirujuk dalam Undang-Undang Mahkamah Agung 
berlaku (misalnya, perintah wajib, perintah pelarangan, 
perintah penghindaran, atau perintah peninjauan 
penahanan).cxv Prosedur penerapan ini diatur di dalam 
Perintah 53 Aturan Pengadilan SCJA. Upaya-upaya 
hukum swasta atas kerusakan, sanksi, dan deklarasi juga 
dapat diperoleh. Hal ini harus dicari melalui surat perintah 
awal sebagaimana diatur dalam Perintah 28 Aturan 
Pengadilan SCJA. Dalam melakukan peninjauan undang-
undang, pengadilan menelaah penerapan kewenangan 
khusus untuk memastikan keselarasannya dengan prinsip-
prinsip administrasi hukum. Dalam kasus Chee Siok Shin 
and others vs. Minister for Home Affair and another tahun 
2006, Pengadilan Tinggi Singapura mempertimbangkan 
pengaduan yang diajukan bahwa polisi telah melakukan 
kesalahan dalam menggunakan kewenangan khususnya 
untuk melakukan penahanan.cxvi Pengadilan Tinggi 
meyakini bahwa tindakan polisi tersebut tunduk pada 
peninjauan, dan hal tersebut dapat “mempengaruhi 
sebuah putusan dan/atau pelaksanaan dari sebuah 
putusan dengan alasan bahwa hal tersebut berada di 
luar kewenangan undang-undang dan/atau dimana 
terjadi ilegalitas, irasionalitas atau perilaku prosedural 
yang tidak pantas melalui mana sebuah putusan dibuat 
atau dilaksanakan.” Namun, peninjauan pengadilan 
tersebut “terbatas hanya pada proses penetapan putusan 
dan tidak diperluas pada peninjauan pokok perkara.” 

262



Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal

Sebuah putusan dapat dibatalkan apabila “hal tersebut 
sangat menyimpang dari logika dan kepatutan yang 
dapat secara jelas dilihat bahwa tidak ada orang yang 
berakal mau atau dapat membuat putusan semacam itu.”

Sebagai alternatif, seseorang dapat memulai suatu tindakan 
swasta berdasarkan Undang-Undang Prosedur Pemerintah 
(Government Proceedings Act). Bab 5 menyatakan bahwa 
“Pemerintah harus bertanggung jawab atas berbagai tindak 
kesalahan yang dilakukan atau kelalaian atau kegagalan 
yang dilakukan oleh aparat publik dengan cara yang 
sama dan pada tingkat yang sama, sebagaimana sebagai 
orang swasta, bertanggung jawab atas kesalahan yang 
dilakukan, atau kelalaian atau kegagalan yang dilakukan 
oleh agen-agennya.” Hal ini sampai pada catatan bahwa 
“setiap aparat publik yang bertindak atau bermaksud baik 
untuk bertindak sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh 
hukum juga harus dianggap sebagai agen Pemerintah 
dan harus bertindak sesuai dengan instruksi Pemerintah.” 
Undang-Undang yang sama menetapkan batasan-batasan 
tertentu mengenai tanggung jawab Pemerintah. Bab 6(4) 
mencatat bahwa tidak ada prosedur yang harus dilakukan 
“kecuali pejabat tersebut pada saat itu dipekerjakan oleh 
Pemerintah dan dibayar sesuai dengan tugasnya sebagai 
seorang pejabat Pemerintah yang seluruhnya berasal dari 
pendapatan Pemerintah, atau dana apapun yang disahkan 
oleh Menteri yang bertanggung jawab atas pembiayaan 
untuk tujuan-tujuan dari ayat ini atau pada saat itu menjabat 
dimana Menteri yang bertanggung jawab atas pembiayaan 
menyatakan bahwa pemegang jabatan tersebut akan digaji 
dengan normal.”

3. Proses dimana undang-undang sah dan berlaku 
dapat diakses, adil, efisien dan berlaku sama

a. Apakah proses legislatif diselenggarakan 
dengan pemberitahuan yang tepat waktu dan 
apakah terbuka untuk umum?

Tanggal dan waktu sidang-sidang Parlemen berikutnya 
diumumkan oleh Parlemen Singapura di situs publik 
mereka.cxvii Informasi ini terbuka bagi publik, termasuk 
orang asing. Situs ini juga mendaftar agenda pembahasan 
sebelum Parlemen bersidang. Rancangan-rancangan 
undang-undang yang diperkenalkan di Parlemen dan 
Laporan-laporan Komite Khusus Terpilih (Special Select 
Committee Reports) juga tersedia di situs.

Setelah sebuah rancangan undang-undang dibahas 
untuk kedua kalinya, Parlemen dapat memutuskan untuk 
mengirimkan rancangan tersebut ke Komite Terpilih yang 
terdiri dari anggota-anggota Parlemen terpilih. Komite 
dapat mengundang publik untuk memberikan masukan 
atas rancangan tersebut. Selain itu, Pemerintah telah 
melakukan konsultasi publik sebelum debat rancangan 
undang-undang di Parlemen. Berkenaan dengan CPC 
yang baru, Pemerintah membentuk sebuah Kelompok Kerja 
yang terdiri dari perwakilan dari beberapa lembaga, 
Masyarakat Hukum Singapura, Asosiasi Pengacara-
pengacara Pidana di Singapura dan universitas-
universitas. Kelompok Kerja ini menguji usulan-usulan 
yang diterima sebagai hasil dari konsultasi publik dan 
membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Kementerian 
Hukum. Kementerian tersebut lalu mempertimbangkan 
rekomendasi-rekomendasi ini sebelum rancangan undang-
undang tersebut dibahas di Parlemen pada tahun 2010. 
Perlu dicatat bahwa sejumlah individu dan organisasi-
organisasi lokal telah meminta penggunaan yang lebih 
luas dari prosedur Komite Terpilih.cxviii

b. Apakah rancangan undang-undang dan 
transkrip atau notulen sidang legislatif yang 
resmi tersedia untuk umum secara tepat waktu?

Parlemen Singapura menyediakan “Laporan Resmi” dari 
Persidangan Parlemen tertentu di situsnya 10 hari setelah 
persidangan. Seluruh transkrip dapat diakses langsung 
melalui Hansard. Situs tersebut juga menyediakan 
salinan-salinan rancangan undang-undang yang diajukan 
ke Parlemen dengan segera. Laporan-laporan Komite 
Khusus (Special Committee Reports) sejak 19 Januari 
2004 dan seterusnya juga tersedia di situs resmi yang 
sama. Konsultasi-konsultasi publik telah dilakukan untuk 
beberapa rancangan undang-undang yang berkenaan 
dengan isu-isu sosial atau hukum yang penting. Selama 
konsultasi-konsultasi semacam itu, rancangan undang-
undang disediakan dan masukan dimintai dari publik.

c. Apakah syarat-syarat legal standing di hadapan 
pengadilan ditetapkan dengan jelas, tidak 
diskriminatif dan tidak terlalu membatasi?

Dalam hal gugatan untuk mencari upaya-upaya hukum 
atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak 
konstitusional, Pengadilan Banding Singapura dalam 
kasus Chan Hiang Leng Colin and others v. Minister for 
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Information and the Arts mengutarakan sebuah aturan 
gugatan yang luas bagi individu-individu yang mencari 
upaya-upaya hukum dari pengadilan berkenaan dengan 
pelanggaran-pelanggaran konstitusional. Secara khusus, 
pengadilan memutuskan bahwa seorang penggugat 
hanya perlu menunjukkan “kepentingan yang cukup.”cxix

d. Apakah pemeriksaan dan putusan pengadilan 
segera tersedia bagi pihak-pihak terkait?

Sebagaimana dicatat oleh Undang-Undang Pengadilan 
Subordinasi dan Undang-Undang Mahkamah Agung, 
proses-proses persidangan dan putusan-putusan 
pengadilan harus terbuka dan secara umum dapat diakses 
oleh publik. Pengadilan dapat membuat pengecualian-
pengecualian untuk “kepentingan-kepentingan keadilan, 
keamanan publik atau kepantasan, atau untuk alasan-
alasan lain yang memadai.”cxx Daftar persidangan 
dipublikasikan di situs resmi pengadilan tersebut.cxxi

e. Semua orang sama di hadapan hukum dan 
berhak atas perlindungan hukum yang sama 
tanpa diskriminasi apapun?

Pasal 12 Konstitusi Singapura menyatakan bahwa 
“semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak 
untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama.” 
Pasal 12(2), yang hanya berlaku bagi warga negara, 
secara tegas melarang diskriminasi apapun atas dasar 
agama, ras, keturunan, atau tempat kelahiran kecuali 
hal ini diatur oleh Konstitusi. Konstitusi juga mengakui 
kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok 
ras dan keagamaan dan posisi khusus orang Melayu 
mengingat status mereka sebagai penduduk asli.cxxii Pasal 
12(3) mencatat bahwa Pasal 12 tidak mengharamkan 
atau melarang “ketentuan apapun yang mengatur 
hukum pribadi” atau “ketentuan atau praktik apapun 
yang membatasi jabatan atau pekerjaan yang terkait 
dengan masalah-masalah agama, atau sebuah institusi 
yang dikelola oleh kelompok yang mengakui agama 
tertentu, terhadap orang-orang yang mengakui agama 
tersebut.” Pasal 153 Konstitusi mensyaratkan bahwa 
Parlemen “secara hukum harus membuat ketentuan untuk 
mengatur masalah agama Islam dan untuk membentuk 
sebuah Dewan untuk memberi masukan kepada Presiden 
dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam.” 
Parlemen telah mengesahkan Undang-undang Administrasi 

Hukum Islam (Administration of Muslim Law, “AMLA”) dan 
membentuk Dewan Keagamaan Islam Singapura (Islamic 
Religious Council of Singapore, “MUIS”), Pencatatan 
Pernikahan Islam (Registry of Muslim Marriage), dan 
Pengadilan Syariah (Syariah Court). Sebagaimana 
dijelaskan dalam Tinjauan Periodik Universal Singapura, 
sementara AMLA mengatur pernikahan-pernikahan Islam 
dan Piagam Perempuan (Women’s Charter) mengatur 
pernikahan-pernikahan sipil lainnya, “Perempuan Muslim 
tidak dikecualikan dari perlindungan berdasarkan 
Piagam Perempuan, mengingat perintah Pengadilan 
Syariah ditegakkan oleh Pengadilan Keluarga.”cxxiii 
Ketika Singapura menjadi Negara Pihak pada CEDAW, 
Singapura menyertakan sejumlah reservasi pada Konvensi 
tersebut, menjelaskan bahwa reservasi-reservasi tersebut 
perlu untuk menghormati “kebebasan minoritas di dalam 
mempraktikkan hukum pribadi dan agamanya.”cxxiv

Para buruh migran dengan keterampilan rendah di 
Singapura secara khusus sangat rentan terhadap 
perlakukan diskriminatif dan sewenang-wenang. Jumlah 
buruh migran di Singapura sampai dengan Desember 
2009 adalah 1,05 juta orang.cxxv  Dalam laporan 
Tinjauan Periodik Universalnya, otoritas Singapura 
menjelaskan bahwa luas wilayah Singapura yang kecil 
telah mengharuskan Singapura untuk “secara hati-hati 
mengelola masuk dan tinggalnya pekerja-pekerja asing 
dengan keterampilan rendah dan yang tidak memiliki 
keterampilan apapun.cxxvi Undang-undang dan kebijakan 
Singapura tentang buruh migran telah dikritik oleh 
berbagai organisasi internasional dan lokal, akan tetapi 
organisasi-organisasi yang sama juga telah mengakui 
bahwa Pemerintah Singapura menangani tindak 
pidana terhadap para buruh migran secara serius dan 
telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan 
perlindungan terhadap para buruh migran.cxxvii Sebagai 
contoh, di tahun 2011, Undang-Undang tentang Agen-
Agen Ketenagakerjaan (Employment Agencies Act) telah 
diamandemen untuk meningkatkan peraturan pemerintah 
mengenai agen-agen ketenagakerjaan. Denda yang 
dikenakan atas bekerjanya agen-agen tenaga kerja ilegal 
telah meningkat secara tajam. Organisasi-organisasi 
lokal telah mendesak langkah-langkah lebih lanjut untuk 
diambil, misalnya pengesahan upah minimum khusus dan 
satu hari libur mingguan untuk pekerja rumah tangga.cxxviii
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f. Apakah orang memiliki akses yang sama dan 
efektif terhadap lembaga-lembaga yudisial tanpa 
harus menghadapi biaya yang tidak masuk akal 
atau hambatan-hambatan administratif yang 
sewenang-wenang?

Dalam pidato kunci Ketua Hakim tahun 2010 tentang 
Rencana Kerja Pengadilan-Pengadilan Subordinasi tahun 
2010, ia mencatat bahwa seorang terdakwa mewakili 
dirinya sendiri di sekitar sepertiga kasus-kasus pidana. 
Selain itu, lebih dari 90 persen pihak-pihak dalam 
kasus pemeliharaan dan kekerasan keluarga mewakili 
dirinya sendiri.cxxix Ketua Hakim telah berjanji bahwa 
pengadilan-pengadilan akan tetap berkomitmen menjadi 
“tempat berperkara yang ramah sehingga pihak-pihak 
yang tidak mampu membayar jasa pengacara untuk 
menenangkan dan melindungi mereka tidak akan merasa 
tersesat untuk hadir di pengadilan.”cxxx Sejalan dengan 
ini, Pengadilan-pengadilan Subordinasi telah membentuk 
Pusat HELP (Helping to Empower Litigants-in-Person) yang 
menyediakan sumber daya dan bantuan untuk orang 
yang mewakili dirinya sendiri di pengadilan mengenai 
prosedur dan praktik pengadilan. Hal ini tidak mencakup 
pemberian nasihat hukum.

Biaya-biaya persidangan diatur dalam Aturan Pengadilan 
SCJA (Aturan 90A) dan peraturan perundang-undangan 
khusus seperti misalnya KUHAP yang baru. Di tahun 2010, 
terjadi peningkatan biaya yang signifikan – dari 5 dollar 
AS ke 50 dollar AS – dalam biaya-biaya tersebut seorang 
individu harus membayar ketika mengajukan banding 
atas kasusnya. Sejumlah pengacara lokal mencatat 
kenaikan biaya ini dengan keprihatinan.cxxxi Biaya-
biaya yang terkait dengan masalah-masalah keluarga 
diatur di dalam jadwal kedua dari Piagam Perempuan. 
Misalnya, surat perintah perceraian seharga 42 dollar AS 
, pernyataan gugatan seharga 7 dollar AS , pernyataan 
khusus seharga 7 dollar AS , dan memasukkan putusan 
atau perintah seharga 35 dollar AS . Panitera memiliki 
kewenangan untuk membedakan biaya-biaya ini atau 
mengatur sehingga mereka ditanggung oleh pihak-pihak 
tertentu. Sebagai contoh, dalam menangani kenaikan 
biaya dari 5 dollar AS  ke 50 dollar AS, Pengadilan-
pengadilan Subordinasi menegaskan bahwa: “Tidak 
akan ada perubahan atas praktik yang berlaku saat ini 
untuk menghapuskan biaya bagi terdakwa yang tidak 

diwakili dan menjalani hukuman pada saat biaya itu 
dapat dibayarkan. Kami juga akan terus menghapuskan 
biaya-biaya untuk kasus-kasus pro bono.”cxxxii Secara 
umum, biaya-biaya pengadilan tetap terjangkau.cxxxiii

g. Apakah undang-undang diberlakukan secara 
efektif, adil dan setara? Apakah orang yang 
mencari akses terhadap keadilan diberikan 
bantuan yang memadai?

Peradilan Singapura secara internasional dipuji atas 
efisiensi persidangan kasus-kasusnya. Di tahun 2010, 
Laporan Kinerja Bisnis Bank Dunia (World Bank’s Doing 
Bussines Report) menempatkan Singapura pada posisi 
ke-3 untuk sistem peradilan yang paling efisien di Asia 
dalam hal penegakan kontrak. Untuk tahun 2009-
2010, Laporan Kompetisi Global Forum Ekonomi Dunia 
(World Economic Forum Global Competitiveness Report) 
menempatkan Singapura pada posisi pertama dari 133 
negara yang dinilai memiliki kerangka hukum yang efisien 
di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. Peradilan 
terus menekankan kebutuhan untuk memelihara efisiensi 
ini sementara mengadopsi sebuah pendekatan yang 
lebih berorientasi para rakyat yang memastikan akses 
terhadap keadilan bagi orang-orang awam. Dalam 
Laporan Tahunan Pengadilan-Pengadilan Subordinasi 
tahun 2009, Ketua Hakim Pengadilan Negeri dari 
Pengadilan-Pengadilan Subordinasi menyatakan 
bahwa ada perubahan dari  “budaya yang berpusat 
pada pengadilan”, yang memungkinkan “pengelolaan 
kasus yang efektif yang membersihkan tumpukan kasus-
kasus yang dimiliki”, ke budaya “yang berpusat pada 
pelayanan”, yang bertujuan “untuk melayani pengguna 
pengadilan dengan lebih baik” dan memperbaiki 
“standar-standar pelayanan, infrastruktur fisik dan proses-
proses yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 
pengguna pengadilan.”cxxxiv Mempertimbangkan akibat 
krisis ekonomi terhadap orang-orang awam, Ketua 
Hakim di tahun 2009 menyatakan bahwa “adalah 
tugas dari pengadilan untuk tidak secara tidak adil 
atau tidak perlu meningkatkan beban-beban hukum 
mereka, sejauh yang kita mampu, dalam batasan dan 
keterbatasan hukum.”cxxxv Ia lebih lanjut mencatat keadilan 
sebagai “salah satu kebutuhan manusia” namun “hal ini 
menjadi tidak bermakna jika tidak ada cara praktis untuk 
mengaksesnya.”cxxxvi
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Pengadilan-pengadilan Subordinasi telah membentuk 
sejumlah inisiatif yang dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan orang-orang awam yang berperkara 
melalui cara yang praktis dan efektif. Pengadilan-
Pengadilan untuk Gugatan-Gugatan Kecil menangani 
gugatan di bawah 10.000 dollar AS  atau sampai 20.000 
dollar AS dengan persetujuan kedua belah pihak.cxxxvii 
Pengadilan-pengadilan ini menangani beragam 
sengketa perdata yang umumnya dihadapi oleh orang 
awam, seperti sengketa-sengketa kontrak atas penjualan 
barang. Pihak-pihak tidak diwakili dan prosedurnya 
dimaksudkan informal dan mudah diakses. Pengadilan-
pengadilan Subordinasi telah menerbitkan “Panduan 
Pengadilan-pengadilan untuk Gugatan-gugatan Kecil 
DIY” di situs publiknya.cxxxviii Di tahun 2006 Pengadilan 
Komunitas didirikan di bawah Pengadilan-pengadilan 
Subordinasi. Pengadilan ini menerapkan pendekatan 
yang praktis, berbasis komunitas, dan rehabilitatif yang 
berbeda dengan pendekatan penghukuman (punitive). 
Kasus-kasus yang ditangani mencakup kasus-kasus yang 
melibatkan pelaku yang berusia di antara 16-18 tahun, 
kasus-kasus upaya bunuh diri, kekerasan keluarga, dan 
hubungan-hubungan rasial. Pengadilan Pemukiman juga 
telah dibentuk untuk bekerja seiring dengan Pusat Mediasi 
Komunitas (Community Mediation Center, “CMC”). CMC 
menyediakan pelayanan mediasi dan berurusan dengan 
sengketa-sengketa sosial, komunitas atau keluarga 
yang tidak melibatkan suatu pelanggaran yang besar. 
Sejak tahun 2010, tiga CMC telah didirikan di seluruh 
Singapura. Pusat mediasi ini didukung oleh 139 relawan 
mediator yang telah menjalankan 750 mediasi dengan 
tingkat penyelesaian 70 persen pada tahun 2009-2010.

h. Apakah undang-undang menetapkan reparasi 
yang memadai, efektif dan cepat bagi para 
korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi 
manusia atas kerugian yang mereka derita? 
Apakah para korban ini memiliki akses terhadap 
informasi yang relevan mengenai pelanggaran 
dan mekanisme reparasi?

CPC yang baru mengharuskan pengadilan untuk 
mempertimbangkan mengarahkan seorang terpidana 
untuk memberikan kompensasi kepada korban. 
Kewenangan untuk memerintahkan kompensasi bagi 
korban telah ada sebelum CPC yang baru, namun 

tidak banyak digunakan pada saat itu.cxxxix Bab 359(1) 
CPC yang baru menyatakan bahwa pengadilan “harus, 
setelah pemidanaan, mempertimbangkan apakah akan 
membuat perintah pembayaran oleh orang tersebut 
dalam jumlah tertentu yang akan ditetapkan oleh 
pengadilan sebagai bentuk kompensasi kepada orang-
orang yang dirugikan, atau perwakilan orang tersebut.” 
Selain itu, CPC menetapkan bahwa kompensasi 
semacam ini “tidak mempengaruhi hak atas upaya 
hukum perdata untuk memulihkan properti apapun atau 
untuk memulihkan kerugian yang lebih besar dari jumlah 
kompensasi yang dibayar berdasarkan perintah tersebut.” 
Setiap gugatan yang diajukan untuk kerugian-kerugian 
perdata untuk kerusakan yang sama “harus dianggap 
memuaskan sejauh jumlah yang dibayarkan kepadanya 
berdasarkan perintah pemberian kompensasi.” Bab 
228(2) CPC menyatakan bahwa ketika membahas 
mengenai penghukuman, Jaksa dapat merujuk pada 
pernyataan korban tentang akibat yang dialami. Bab 
228(7) mendefinisikan pernyataan akibat yang dialami 
oleh korban sebagai “pernyataan yang berhubungan 
dengan berbagai kerugian yang diderita oleh siapapun 
sebagai akibat langsung dari sebuah kejahatan, yang 
mencakup kerugian secara fisik atau gangguan psikologis 
atau psikiatrik.” Setelah dipertanyakan di Parlemen, 
Pemerintah menjelaskan bahwa tingkat kompensasi bagi 
korban akan didasarkan pada pernyataan akibat yang 
dibuat oleh korban.

Terlepas dari korban kejahatan langsung, ada mereka 
yang menjadi korban tidak langsung dari kejahatan, 
seperti misalnya keluarga yang bergantung pada 
terpidana. Pengadilan-pengadilan Subordinasi telah 
menempatkan sebuah skema rujukan awal yang bekerja 
sama dengan Kementerian Pembangunan Masyarakat, 
Pemuda dan Olahraga (Ministry of Community 
Development, Youth and Sport) dan Pusat Sumber Daya 
Keluarga dari Pelayanan Penjara Singapura (Family 
Resource Centre of the Singapore Prisons Service) untuk 
mengidentifikasi keluarga-keluarga yang membutuhkan 
dan merujuk mereka ke badan-badan kesejahteraan.cxl 
Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
para tertanggung dan keluarga dapat memperoleh akses 
bantuan dengan segera.
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i. Apakah undang-undang menetapkan, 
dan apakah jaksa, hakim dan petugas 
pengadilan mengambil langkah-langkah 
untuk meminimalisasi ketidaknyamanan para 
saksi dan korban (dan wakil-wakil mereka), 
melindungi mereka dari campur tangan yang 
tidak sah terhadap privasi mereka dengan 
sepatutnya dan menjamin keselamatan mereka 
dari intimidasi dan tindakan pembalasan dan 
juga keselamatan keluarga mereka dan para 
saksi sebelum, pada saat dan setelah proses 
yudisial, administratif, atau proses-proses lain 
yang berdampak pada kepentingan mereka?   

Untuk meminimalisasi trauma dan ketidaknyamanan para 
saksi dan korban yang rentan, pengadilan dapat meminta 
bukti untuk diambil melalui video atau saluran televisi 
jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi, misalnya apabila 
saksi berusia di bawah 16 tahun atau jika pengadilan 
yakin bahwa hal tersebut adalah untuk kepentingan 
publik.cxli CPC juga memperbolehkan pengadilan untuk 
mengeluarkan sejumlah perintah untuk melindungi saksi-
saksi, misalnya dengan memerintahkan saksi untuk 
didampingi atau dengan memerintahkan orang-orang 
tertentu untuk menjaga jarak ketika saksi memberikan 
kesaksian.cxlii Undang-Undang Anak-anak dan Orang 
Muda menempatkan batasan-batasan tertentu mengenai 
jenis informasi yang dapat dipublikasikan menyangkut 
proses persidangan yang melibatkan anak-anak atau 
orang muda (The Children and Young Persons Act). 
Misalnya, Bab 35(1)(a) menempatkan larangan umum 
terhadap publikasi atau pemberitaan informasi yang 
berhubungan dengan proses persidangan yang mungkin 
mengarah pada identifikasi anak-anak dan orang muda 
yang terlibat dalam proses persidangan tersebut.cxliii

Pengadilan-pengadilan Subordinasi bekerja sama 
dengan Masyarakat Anak-anak Singapura (Singapore 
Children’s Society, “SCS”) untuk menjalankan program 
saksi rentan untuk saksi-saksi dan korban-korban yang 
masih muda yang terlibat dalam proses persidangan.cxliv 
Program ini memberi manfaat bagi para saksi yang 
berusia di bawah 16 tahun yang menjadi korban 
kejahatan atau menjadi saksi dari sebuah tindak kejahatan 
dan diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan. 
Mereka yang berusia di atas 16 tahun tetapi memiliki 
kondisi mental 16 tahun juga bisa memperoleh manfaat 

dari program ini. SCS menugaskan Petugas Pendukung 
Relawan (Volunteer Support Officer, “VSO”) bagi saksi 
rentan tersebut. VSO akan mengambil langkah-langkah 
seperti bertemu dengan korban dan keluarganya sebelum 
persidangan, memberikan pengarahan mengenai 
prosedur persidangan, membantu pengelolaan stres, dan 
mengatur kunjungan adaptasi ke pengadilan sebelum 
persidangan berjalan. VSO akan mendampingi  saksi 
anak ke pengadilan dan akan memberikan dukungan 
lanjutan setelah proses persidangan.

4. D.Keadilan diputus oleh pengadilan dan lembaga-
lembaga keadilan yang kompeten, tidak memihak 
dan independen

a.   Apakah jaksa, hakim dan petugas-petugas 
pengadilan diangkat, diangkat kembali, 
dipromosikan, ditugaskan, didisiplinkan dan 
diberhentikan dengan cara yang mendorong 
independensi dan akuntabilitas?

Pasal 95 Konstitusi Singapura menugaskan Presiden untuk 
mengangkat Ketua Hakim, Hakim Banding, dan Hakim 
Pengadilan Tinggi. Hal ini dilakukan dengan masukan 
dari Perdana Menteri. Sebaliknya, Perdana Menteri 
berkonsultasi dengan Ketua Hakim sebelum memberi 
masukan kepada Presiden tentang pengangkatan 
Hakim Banding dan Hakim Pengadilan Tinggi. Pasal 
94(3) juga mengatur tentang pengangkatan Komisioner-
komisioner Yudisial (Judicial Commissioners) yang 
memiliki kewenangan seorang Hakim Mahkamah Agung 
dan diangkat untuk kurun waktu tertentu atau selama 
periode yang dianggap sesuai oleh Presiden. Keputusan-
keputusan Komisioner Yudisial memiliki “kekuatan dan 
efek yang sama” dengan putusan Hakim Mahkamah 
Agung. Bab 9 dan 10 Undang-undang Pengadilan-
pengadilan Subordinasi mengatur pengangkatan hakim-
hakim di tingkat Pengadilan-pengadilan Subordinasi. 
Presiden mengangkat Hakim-hakim Pengadilan Negeri 
dan Magistrat atas masukan dari Ketua Hakim.

Pasal 98 Konstitusi menyatakan bahwa Hakim Mahkamah 
Agung ditetapkan masa jabatannya hingga usia 65 
tahun, namun mereka tetap menjabat hingga 6 bulan 
setelah akhir masa jabatan jika Presiden menyetujui. 
Pasa 98(6) mensyaratkan Parlemen untuk, sesuai dengan 
undang-undang, memberikan remunerasi kepada Hakim 
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Mahkamah Agung yang “diambil dari Dana Terkumpul 
(Consolidated Fund)”. Ketika menjabat, remunerasi 
mereka tidak dapat dikurangi. Konstitusi Singapura 
mengatur prosedur disiplin dan pemberhentian Hakim 
Mahkamah Agung. Pasal 98(3) menyatakan bahwa 
sementara Perdana Menteri atau Ketua Hakim setelah 
“berkonsultasi” dengan Perdana Menteri memberitahu 
Presiden bahwa Hakim Mahkamah Agung harus 
tidak lagi menjabat karena perilaku yang tidak pantas 
atau ketidakmampuan yang disebabkan oleh “kondisi 
kesehatan fisik atau pikiran atau sebab-sebab lain”, 
Presiden harus menunjuk sebuah Pengadilan dan merujuk 
masalah ini ke pengadilan tersebut, dan dapat bertindak 
berdasarkan masukan dari Pengadilan tersebut untuk 
memberhentikan hakim yang dimaksud. Berdasarkan 
Pasal 98(4), Pengadilan tersebut terdiri dari setidaknya 
lima orang anggota yang adalah Hakim Mahkamah 
Agung atau mantan Hakim Mahkamah Agung. Namun, 
jika Presiden meyakini bahwa hal ini “bijaksana” untuk 
dilakukan, maka ia dapat mengangkat anggota-anggota 
yang menjabat atau pernah menjabat posisi yang setara 
di tempat lain di wilayah Persemakmuran.

Komisi Pelayanan Hukum (Legal Service Commision) 
bertanggung jawab atas pengangkatan, promosi, 
pemindahan, disiplin dan pemberhentian Petugas 
Pelayanan Hukum.cxlv Komisi ini terdiri dari Ketua 
Hakim “sebagai Presiden”, Jaksa Agung, Ketua Komisi 
Pelayanan Publik, dan “sedikitnya tiga tetapi tidak lebih 
dari enam orang anggota lainnya.”cxlvi Kategori anggota 
yang terakhir terdiri dari “(a) sedikitnya satu tapi tidak 
lebih dari dua orang yang dicalonkan oleh Ketua Hakim; 
(b) sedikitnya satu tapi tidak lebih dari dua orang yang 
dicalonkan oleh Ketua Komisi Pelayanan Publik; dan 
(c) sedikitnya satu tapi tidak lebih dari dua orang yang 
dicalonkan oleh Perdana Menteri.”cxlvii

Kehakiman di Pengadilan-pengadilan Subordinasi terdiri 
dari Hakim-hakim Distrik dan Magistrat yang secara 
bersamaan menjabat sebagai Panitera, Wakil Panitera, 
Forensik dan Juri untuk Pengadilan-pengadilan untuk 
Gugatan-gugatan Kecil. Mereka diangkat oleh Ketua 
Hakim untuk posisi-posisi sebagai Panitera dan Wakil 
Panitera. Dengan kata lain, hakim-hakim Pengadilan-
pengadilan Subordinasi adalah anggota-anggota 
Badan Yudisial sekaligus Pelayanan Hukum Singapura. 
Sistem ini telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai suatu 

keistimewaan yang perlu dan menguntungkan.cxlviii Dengan 
menjabat posisi-posisi yang bersamaan ini, memfasilitasi 
perpindahan petugas-petugas hukum ke beragam 
departemen pelayanan hukum dan memungkinkan 
mereka untuk memperoleh pengalaman dalam berbagai 
wilayah kerja. Anggota-anggota oposisi di Parlemen 
telah berargumen bahwa kemungkinan perpindahan ini 
membahayakan independensi pengadilan.cxlix

Ketua Hakim Distrik, yang sebaliknya bertanggung 
jawab kepada Ketua Hakim, mengawasi manajemen 
petugas-petugas pengadilan di Pengadilan-pengadilan 
Subordinasi. Standar-standar kerja diatur dalam Undang-
undang tentang Pengadilan-pengadilan Subordinasi. 
Bab 67(1) menyatakan bahwa jika Petugas Pengadilan 
Subordinasi dituduh melakukan “penggelapan” atau 
“penyelewengan”, Ketua Hakim Distrik dapat menunjuk 
Hakim Distrik untuk memeriksa kasus tersebut secara 
“cepat”. Berdasarkan Bab 67(3), Hakim Distrik yang 
ditunjuk dapat mengeluarkan sebuah Perintah untuk 
mengembalikan uang yang “diperoleh”, pembayaran 
atas uang yang diminta, atau menjatuhkan denda kepada 
petugas Pengadilan Subordinasi yang menjadi pelaku 
hingga maksimum 100 dollar untuk setiap tuntutan. Jika 
Hakim Distrik yang ditunjuk memutuskan bahwa petugas 
yang menjadi tersangka “telah secara nyata berniat dan 
korup menerima pembayaran atau hadiah”, petugas 
tersebut akan diperintahkan untuk membayar kembali uang 
tersebut dan tidak dapat lagi menjabat sebagai petugas 
Pengadilan Subordinasi.cl Petugas yang dimaksud dapat 
mengajukan banding ke Ketua Hakim, dan ini adalah 
upaya pemulihan terakhir baginya.cli Secara umum, gaji 
Petugas Pelayanan Hukum setara dengan kelompok 
semacamnya dalam sektor swasta.lcii

b. Apakah Jaksa, hakim dan petugas pengadilan 
mendapatkan pelatihan, sumber daya dan 
kompensasi yang memadai yang sepadan 
dengan tanggung jawab kelembagaan 
mereka? Berapa persentase anggaran negara 
yang dialokasikan untuk kehakiman dan 
lembaga-lembaga keadilan utama lainnya, 
seperti pengadilan?

Sektor Administrasi Pemerintah terdiri dari Kementerian 
Keuangan, Kementerian Hukum, Kantor Perdana Menteri, 
dan Badan-badan Negara. Pembiayaan untuk Badan-
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badan Negara, yang mencakup Kantor Administrasi 
Peradilan dan Kantor Kejaksaan Agung, telah cukup 
konsisten selama beberapa tahun belakangan ini. 
Pembiayaan ini adalah sebesar 0,1 persen dari PDB 
sejak tahun 2001-2010.cliii

Laporan-laporan Tahunan Pengadilan-pengadilan 
Subordinasi dan Kantor Kejaksaan Agung menunjukkan 
sebuah komitmen terhadap pelatihan dan peningkatan 
pengetahuan hukum, pengembangan teknologi, 
dan keterampilan masyarakat. Di dalam Pengadilan-
pengadilan Subordinasi, Divisi Perencanaan Strategis 
dan Pelatihan bertanggung jawab atas pengembangan 
program-program pendidikan kehakiman yang ada dan 
pelatihan para staf.cliv Di tahun 2009, Unit Hubungan 
Pelayanan dibentuk di bawah Pengadilan-pengadilan 
Subordinasi untuk membangun “budaya pelayanan yang 
baik”.clv Di antaranya, unit yang baru ini akan “menyusun 
standar-standar yang berhubungan dengan pelayanan” 
dan “mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan 
dengan pelayanan”. Pusat Penelitian dan Statistik (Centre 
for Research and Statistic, “CReST”) di dalam Pengadilan-
pengadilan Subordinasi melakukan survei-survei komunitas 
dan pengguna internal dengan tujuan untuk meningkatkan 
pelayanan dan standar pengadilan.clvi Laporan-laporan 
dan statistik-statistik dengan topik khusus dipublikasikan di 
situs Pengadilan-pengadilan Subordinasi.

Kantor Kejaksaan Agung, memiliki sebuah kebijakan aktif 
untuk memajukan pelatihan dan pendidikan lanjutan. Di 
tahun 2009, Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kantor Kejaksaan Agung “telah memroses 500 buah 
aplikasi pelatihan untuk kursus-kursus lokal”, “mengelola 
160 rencana perjalanan”, dan “menyelenggarakan 40 
program pelatihan internal bagi para petugas Kantor 
Kejaksaan Agung”.clvii Kantor Kejaksaan Agung juga 
mengadakan pelatihan bagi para pejabat publik. 
Sebagai contoh, Kantor Kejaksaan Agung (Divisi Perdata) 
mengadakan pelatihan tentang “Tanggung jawab Hukum 
Pemerintah” yang menjelaskan landasan-landasan yang 
berbeda dimana Pemerintah dapat digugat oleh anggota 
masyarakat umum.clviii Kantor Kejaksaan Agung juga turut 
menyelenggarakan, bersama dengan Sekolah Pelayanan 
Sipil (Civil Service College) dan Institut Administrasi dan 
Manajemen Publik (Institute of Public Administration and 
Management), Seminar Hukum untuk Pejabat Publik yang 
mencakup, antara lain, landasan hukum bagi Pemerintah, 

perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, dan 
pengujian undang-undang.clix Kursus dasar mengenai 
hukum internasional juga ditawarkan.clx Anggota-anggota 
Kehakiman dan Kantor Kejaksaan Agung secara 
rutin menghadiri konferensi-konferensi regional dan 
internasional.

c. Apakah proses peradilan dilakukan secara 
tidak memihak dan bebas dari pengaruh yang 
tidak patut oleh pejabat-pejabat publik atau 
perusahaan swasta?

Pengadilan-pengadilan Subordinasi Singapura melakukan 
survei persepsi publik di tahun 1997, 1998, 1999, 
2001, dan 2006.clxi Survei ini dilakukan oleh badan 
riset independen. Survei tahun 2006 memperlihatkan 
bahwa 95 persen responden berpendapat bahwa “ada 
kepercayaan dan keyakinan atas administrasi peradilan 
di Singapura.” 96 persen responden “setuju bahwa 
administrasi peradilan berlaku adil untuk semua terlepas 
dari tindakan oleh atau terhadap individu, perusahaan 
atau pemerintah.” 97 persen responden “setuju bahwa 
administrasi peradilan berlaku adil untuk semua terlepas 
dari bahasa, agama, ras atau kelas sosial.”

Sejumlah organisasi lokal dan internasional telah secara 
kritis mengomentari independensi Kehakiman Singapura.
clxii Berbagai kritik ini secara umum dilandasi oleh putusan-
putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan dalam kasus-
kasus pencemaran nama baik, ketertiban umum, dan 
penghinaan terhadap pengadilan yang melibatkan 
anggota-anggota oposisi politik dan pihak-pihak lain 
yang kritis terhadap Pemerintah dan Kehakiman. Aparat 
negara Singapura mempertimbangkan independensi 
pengadilan sebagai aspek penting dari Rule of Law, dan 
hal ini tercermin dari keseriusan Kantor Kejaksaan Agung 
dan Kehakiman dalam memperlakukan kasus-kasus yang 
melibatkan penghinaan terhadap pengadilan. Pasa 
14(2)(a) Konstitusi secara tegas memberikan kewenangan 
kepada Parlemen untuk menetapkan penghinaan 
terhadap pengadilan.clxiii Parlemen telah meloloskan 
Undang-Undang Mahkamah Agung yang memberi 
wewenang kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Banding untuk menetapkan hukuman untuk penghinaan 
terhadap pengadilan.clxiv Di tahun 2009, seorang mantan 
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Jaksa Agung menekankan independensi pengadilan 
sebagai salah satu dari tiga pilar Rule of Law, pilar yang 
lain adalah bersihnya otoritas penegakan dan integritas 
dan kompetensi pelayanan hukum.clxv

Sebuah kasus penghinaan terhadap pengadilan 
yang terbaru yang telah menarik perhatian lokal dan 
internasional adalah kasus Alan Shadrake, seorang 
pengarang Inggris yang telah menulis sebuah buku yang 
menuduh Kehakiman Singapura bias dalam penerapan 
hukuman mati. Di tahun 2010, kasus Pengadilan 
Tinggi Singapura telah meninjau kembali alasan bagi 
penghinaan terhadap pengadilan: “Adalah untuk 
kepentingan publik kepercayaan publik atas pengadilan 
untuk mengelola keadilan sesuai dengan hukum tidak 
goyah. Dalam hal ini, semua kasus berbicara dalam satu 
suara. Oleh karena itu, hal ini adalah sebuah aksioma 
dari sistem Common Law bahwa keadilan seharusnya 
tidak hanya dilakukan, tetapi juga harus secara nyata 
dan tanpa keraguan dilihat untuk dilakukan. Adalah 
juga penting bahwa publik terus mempertahankan minat 
aktif dan kepercayaan dalam administrasi peradilan.clxvi 
Pengadilan Tinggi Singapura mengakui pentingnya debat 
publik, dan menekankan bahwa individu yang dituntut 
atas penghinaan dapat menyatakan pembelaannya 
sebagai sebuah kritik yang adil. Agar pembelaannya 
sukses, kritik tersebut harus memiliki “beberapa landasan 
tujuan” yang “harus dinyatakan bersama dengan kritik-
kritik tersebut.”clxvii Kritik tersebut juga harus disampaikan 
dengan niat baik. Meskipun tidak perlu dituliskan 
dalam “bahasa yang diperhalus,” “bahasa yang kasar, 
berlebihan atau mengandung amarah” harus dihindari. 
Tidak ada batasan bagi sebuah bentuk kritik yang 
subtantif yang dapat dibuat selama kondisi-kondisi kritik 
yang seimbang lainnya terpenuhi.

d. Apakah pengacara atau penasihat hukum yang 
disediakan oleh pengadilan bagi terdakwa, 
saksi dan korban, kompeten, terlatih, dan dalam 
jumlah yang cukup?

Di awal tahun ini, Ketua Hakim Singapura menekankan 
bahwa ada sebuah kebutuhan untuk mendorong 
pengacara-pengacara muda untuk terlibat dalam praktik 
pidana, yang tidak dibayar sebesar kerja-kerja komersial, 
dan untuk mempromosikan kerja-kerja pro bono untuk 
kasus pidana.clxviii Biro Bantuan Hukum (Legal Aid Bureau, 

“LAB”), yang merupakan bagian dari Kementerian 
Hukum, menyediakan nasihat hukum pro bono tentang 
masalah-masalah perdata bagi individu-individu yang 
memenuhi syarat uji finansial. Secara umum, Undang-
Undang Bantuan dan Nasihat Hukum (Legal Aid and 
Advice Act) menetapkan bahwa hanya mereka dengan 
pendapatan tidak tetap kurang dari 10.000 dollar AS 
per tahun dan aset tidak tetap kurang dari 10.000 dollar 
AS per tahun yang memenuhi syarat untuk mengikuti 
tes ini. Direktur diberi kewenangan khusus berdasarkan 
Undang-Undang Bantuan dan Nasihat Hukum untuk 
memberikan pengurangan jika penggugat mengalami 
“kesulitan”. Namun, harus selalu terus dicatat bahwa 
Bab 8(3) Undang-Undang Bantuan dan Nasihat Hukum 
memberikan wewenang kepada Direktur untuk “menolak 
memberikan bantuan hukum jika menurutnya tidak masuk 
akal penggugat harus menerima bantuan hukum dengan 
kekhususan dari situasi kasus tersebut.” Pada tahun 2010, 
LAB memiliki sekitar 200 orang relawan pengacara.

Mahkamah Agung telah membentuk Skema Bantuan 
Hukum untuk Kejahatan-kejahatan dengan Hukuman 
Mati (Legal Assistance Scheme for Capital Offences, 
“LASCO”).clxix Berdasarkan skema ini, semua terdakwa 
yang menghadapi hukuman mati di Pengadilan Tinggi 
secara otomatis memenuhi syarat untuk mendapatkan 
perwakilan hukum dari relawan pengacara berdasarkan 
skema Penasihat Hukum Resmi LASCO. Para terdakwa 
yang menghadapi ancaman hukum serius “non-
hukuman mati” berdasarkan Undang-Undang Korupsi, 
Perdagangan Obat-obatan dan Kejahatan-kejahatan 
Serius lainnya (Pengambilalihan Keuntungan) juga 
berhak atas perwakilan hukum di bawah skema ini. Para 
terdakwa tidak harus melalui ujian Cara atau Kelayakan. 
Berdasarkan skema LASCO, para terdakwa diwakili 
oleh dua orang penasihat hukum: satu orang penasihat 
hukum yang memimpin dan satu orang penasihat hukum 
pendamping. Pengacara-pengacara relawan yang tidak 
memiliki masa praktik yang cukup atau belum memiliki 
pengalaman yang cukup dalam persidangan pidana 
dapat meminta izin dari Panitera Mahkamah Agung untuk 
tampil sebagai Penasihat Hukum Pendamping Yunior. 
Klinik-klinik bantuan hukum komunitas telah dibentuk 
sebagai sebuah inisiiatif bersama Masyarakat Hukum dan 
departemen-departemen Pemerintah lainnya.clxx Warga 
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Singapura dan Penduduk Tetap yang membutuhkan 
dapat memperoleh nasihat hukum dasar gratis dari 
pengacara relawan yang berkualitas. Namun, nasihat 
semacam ini tidak ditujukan untuk menggantikan nasihat 
hukum yang sesungguhnya dan mereka yang mencari 
nasihat diharuskan menandatangani Formulir Jaminan 
(Indemnity Form) yang menyatakan bahwa ia tidak akan 
meminta ganti rugi apapun atau gugatan atas nasihat 
yang diberikan di klinik hukum.

Mereka yang menghadapi persidangan pidana namun 
tidak masuk dalam LASCO dapat mencari bantuan hukum 
dari Skema Bantuan Hukum Pidana (Criminal Legal Aid 
Scheme, “CLAS”)  dari Masyarakat Hukum (Law Society)  
atau Asosiasi Pengacara-pengacara Pidana Singapura 
(Association of Criminal Lawyer in Singapore, ACLS), 
keduanya bukan entitas negara. CLAS mempertahankan 
uji kelayakan sementara ACLS saat ini tidak memiliki tes 
kelayakan. Terdakwa pidana yang tidak masuk dalam 
LASCO atau mereka yang tidak mampu untuk masuk 
dalam kategori skema LASCO atau ACLS tidak akan 
mendapatkan pengacara dari pengadilan. Terdakwa 
tersebut harus hadir di pengadilan sebagai pihak 
yang berperkara atau terdakwa.clxxi Perlu untuk dicatat 
bahwa Ketua Hakim, di tahun 2009, mencatat bahwa 
pengadilan akan berkonsultasi dengan Masyarakat 
Hukum mengenai kemungkinan untuk menghidupkan 
kembali sistem “dok singkat” dimana pengadilan dapat 
menunjuk pengacara manapun yang ada dan sedang 
berada di pengadilan untuk mewakili orang yang tidak 
mampu.clxxii

e. Apakah prosedur-prosedur hukum dan gedung 
pengadilan menjamin akses, keselamatan dan 
keamanan yang memadai bagi terdakwa, JPU, 
hakim dan petugas pengadilan sebelum, pada 
saat dan setelah proses yudisial, administratif, 
atau proses-proses lain? Apakah ada jaminan 
yang sama bagi masyarakat dan semua pihak 
terkait selama proses?

Masalah keselamatan dianggap serius di Pengadilan-
pengadilan Subordinasi dan Mahkamah Agung 
Singapura. Semua yang memasuki pengadilan, dirinya 
dan barang miliknya harus diperiksa, untuk memastikan 
tidak ada bahan berbahaya dan terlarang yang dibawa 
ke dalam gedung. Petugas polisi ditugaskan di dalam 
gedung untuk memastikan keamanan dan non-kekerasan. 
Sebagai contoh, pada awal tahun 2011, seorang laki-
laki ditahan di Pengadilan Subordinasi karena memukul 
kaca yang berada di lantai dua gedung tersebut.clxxiii 
Telah dilaporkan bahwa sejak tahun 2003, polisi telah 
memperkuat keamanan kunci dengan “menambahkan 
terali-terali keamanan” dan “memperkuat sistem CCTV.” 
Di tahun 2008, dua orang tahanan berusaha kabur dari 
Pengadilan Subordinasi. Sebagai reaksi, penyelidikan 
kemudian dilakukan dan sejumlah peraturan keamanan 
baru diberlakukan.clxxiv
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Catatan Kaki

i. Catat bahwa dalam UPR Singapura tahun 2011, Pemerintah menggarisbawahi sejumlah instrumen internasional dimana 
Singapura menjadi Negara Pihak sebagai tambahan atas perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang 
terdaftar disini. Perjanjian-perjanjian international ini  mencakup Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, Konvensi tentang 
Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida tahun 1948, Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2005, 
Konvensi Den Haag tentang Aspek-aspek Perdata Penculikan Anak Internasional tahun 1980, Konvensi ILO tentang Kerja 
Paksa tahun 1930, Konvensi ILO tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding secara Kolektif tahun 1949, Konvensi ILO 
tentang Pengupahan yang Setara tahun 1951, Konvensi ILO tentang Usia Minimum tahun 1973, Konvensi ILO tentang Bentuk-
bentuk Terburuk Pekerja Anak tahun 1999, dan Konvensi ILO tentang Konsultasi Tripartit (Standar-standar Buruh Internasional) 
tahun 1976, paragraf 29-30.

ii. Ketua Hakim Chan Sek Keong, Pidato Kunci, Rapat New York State Bar Association, 27 Oktober, 2009, 7, diakses pada 
4 April 2011, http://app.supremecourt.gov.sg/data/doc/ ManagePage/3021/CJ%20Keynote%20Address%20at%20
NYSBA%20International%20Seasonal%20Meeting_27%20Oct%202009.pdf. CJ Chan adalah orang Asia pertama yang 
menerima penghargaan dari International Council of Jurists, 26 November 2009, diakses April 5 2011, http://app.mfa.gov.
sg/pr/read_content.asp?View,14140. 

iii. Undang-undang Korupsi, Perdagangan Obat-obatan dan Kejahatan-kejahatan Serius lainnya (Corruption, Drug Trafficking and 
other Serious Crimes Act), Debat-debat Parlemen Singapura, volume 83 kolom 1965 (19 September 2009).

iv. Undang-undang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Employment of Foreign Workers Act), Debat-debat Parlemen Singapura, 
vol. 83 kolom. 928 (22 Mei 2007).

v. Undang-undang Ketertiban Publik (Public Order Act), Debat-debat Parlemen Singapura, volume 85 kolom 3656 (14 April 
2009); Undang-undang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Employment of Foreign Workers Act), ibid.

vi. Ketua Hakim Chan Sek Keong, Pidato Kunci, paragraf 15.
vii. Laporan Tahunan Kantor Kejaksaan Agung Singapura tahun 2009, 2, diakses pada 4  April 2011, http://www.google.

com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3 A%2F%2Fwww.agc.gov.sg%2Faboutus%2Fdocs%2FAGC_
Annual_Report_2009.pdf&ei=dOmbTYXKPIPqrQf8_dGLCg&usg=AFQjCNFqnGrrAkWYhOH1k8YPQCxXfRyXGQ.

viii. Masyarakat multi-ras, Singapura, Debat-debat Parlemen, volume 84 kolom 1125 (28 Agustus 2008).
ix. Praduga tak Bersalah, Singapura, Debat-debat Parlemen, volume 84 kolom 2981 (25 Agustus 2008).
x. Kitab Hukum Acara Pidana (Criminal Procedure Code), Singapura, Debat-debat Parlemen, volume 87 kolom 407 (18 Mei 2010). 
xi. Laporan Nasional, Tinjauan Periodik Universal Singapura, http://www.mfa.gov.sg/upr/ process.html, paragraf 2.
xii. Imelda Saad, “Singapore’s Human Rights Record under UN Scrutiny”, Channel News Asia, 25 Februari 2011. Diakses pada 

4 April 2011. http://www.channelnewsasia.com/stories/ singaporelocalnews/view/1113004/1/.html
xiii. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang Rekomendasi Komisi tersebut, lihat Kevin YL Tan “A Short Legal and Constitutional 

History of Singapore”, dalam Essays in Singapore Legal History, editor Kevin YL Tan (Marshall Cavendish, 2005), dikutip 
dalam Kevin YL Tan dan Thio Li-ann, “Constitutional Law in Malaysia & Singapore” (Edisi ke-3, LexisNexis, 2010), hal. 69-79.

xiv. Idem 75.
xv. Idem 180.
xvi. Konstitusi Republik Singapura (“Konstitusi Singapura”), Pasal 149(1)(e), diakses pada 4 April, 2011, http://statutes.agc.gov.

sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED-CONST&doctitle=CONSTITUTION%20OF%20THE%20REPUBLIC%20
OF%20SINGAPORE%0A&date=latest&method=part.

xvii. Konstitusi Singapura, Pasal 149(1)(e).
xviii. Konstitusi Singapura, Pasal 149(3).
xix. Ibid.
xx. Konstitusi Singapura, Pasal 150. 
xxi. Konstitusi Singapura, Pasal 150(1).
xxii. Konstitusi Singapura, Pasal 150(2).
xxiii. Ibid.
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xxiv. Konstitusi Singapura, Pasal 150(3). Pasal 150(3) mencatat bahwa pembatalan tersebut adalah “tidak tanpa prasangka yang 
telah diambil sebelumnya berdasarkan atas kekuasaan Presiden untuk mengeluarkan Pengumuman baru berdasarkan ayat (1) 
atau mengeluarkan keputusan lainnya berdasarkan ayat (2)”. 
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Potret Singkat

Nama resmi Kerajaan Thailand

Ibukota Bangkok

Kemerdekaan 1238 (tanggal tradisional berdiri; tidak pernah dijajah)

Latar belakang sejarah Kerajaan Thai dibentuk pada pertengahan abad ke-14, dikenal dengan sebutan Siam sampai tahun 
1939, ketika berubah nama menjadi Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia 
Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa pada masa kolonialisme. Thailand diperintah 
di bawah kekuasaan absolut monarki sampai revolusi tidak berdarah tahun 1932, yang menghasilkan 
pemerintahan monarki konstitusional. Terdapat beberapa kudeta militer di Thailand; terakhir kali terjadi 
pada September 2006 untuk mengusir Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Pada tahun 2009, Partai 
Demokrat membentuk pemerintahan koalisi dan Abhisit Vejjajiva menjadi Perdana Menteri.

Luas 513.120 km2: daratan 510,890 km2 dan perairan 2.230 km2.

Batas-batas wilayah Thailand terletak di tengah península Asia Tenggara. Myanmar berada di sebelah barat, Laos di utara 
dan timur, Kamboja di tenggara, dan Malaysia di selatan. Pantai selatan Thailand menghadap pada 
Teluk Thailand.

Populasi 63.525.062: laki-laki 31.293.096 jiwa dan perempuan: 32.231.366 jiwa (2009).i

Demografi (Perkiraan Juli 2010) 0-14 tahun = 20,8 persen; 15-64 tahun = 70,5 persen; 65 tahun ke 
atas = 8,7 persen; Usia tengah: 34 tahun (laki-laki 33,2 tahun; perempuan 34,8 tahun); Usia 
pertumbuhan: 0,653 persen; Angka kelahiran: 13,01 kelahiran/1.000 populasi; Angka 
kematian: 6,47 kematian/1.000 populasi.ii

Kelompok-kelompok etnis Thai 75 persen, Tionghoa 14 persen, lainnya 11 persen.

Bahasa Thai, Inggris (bahasa kedua kaum elit), dialek etnis dan regional.

Agama Buddha 94,6 persen, Islam 4,6 persen, Kristen 0,7 persen, lainnya 0,1 persen.

Pendidikan dan melek 
huruf

Angka melek huruf usia dewasa: 94 persen dari usia di atas 15 tahun dapat membaca dan menulis 
(2003-2008); angka melek huruf usia remaja (15-24 tahun) adalah 98 persen (2003-2007).iii

Kesejahteraan Thailand memiliki sistem jaminan sosial dan kesejahteraan sosial.

Produk Domestik Bruto (PDB) 2,6 persen 26.377 juta (dalam dollar AS, 2009); -2,2 persen (2010).iv

Sistem Pemerintahan Cabang Eksekutif: Thailand merupakan monarki konstitusional dengan Parlemen yang dipilih secara 
demokratis. Negara ini memiliki sistem politik multi-partai, sekalipun sistem sering bergantung pada 
pembentukan koalisi dari banyak partai untuk membentuk sebuah pemerintah.
Cabang Legislatif: Thailand memiliki sebuah lembaga legislatif yang disebut Majelis Nasional, yang 
terdiri dari dua badan: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat dipilih dari setiap propinsi, 
dan sejumlah lainnya dipilih oleh Komisi Pemilihan Senat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih 
berdasarkan konstituensi dan perwakilan yang proporsional.

CabangYudikatif: Thailand memiliki empat kategori pengadilan: sistem peradilan  tiga tingkat 
yang secara bersama-bersama dikenal sebagai Courts of Justice (terdiri dari Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung, termasuk Courts of Justice khusus seperti Pengadilan 
Utama Kepailitan, Pengadilan Ketenagakerjaan, Pengadilan Keluarga dan Anak, serta Pengadilan 
Hak atas Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional); Mahkamah Konstitusi; Pengadilan 
Administrasi; dan Mahkamah Militer.

Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional dan 
perjanjian-perjanjian 
hak asasi manusia yang 
diratifikasi

Thailand bergabung dengan banyak organisasi internasional, khususnya, Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Thailand merupakan 
penanda tangan pada tujuh perjanjian hak asasi manusia, yakni: CERD, ICCPR, ICESCR, 
CEDAW, CAT, CRC, dan CPRD.
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Tinjauan

Kerajaan Thailand terletak di wilayah Asia Tenggara dan 
merupakan salah satu pendiri Asosiasi Bangsa-Bangsa 
Asia Tenggara (ASEAN), yang didirikan pada tanggal 
8 Agustus 1967. Sistem hukum Thailand berdasarkan 
sistem hukum perdata dengan pengaruh dari sistem 
common law. Hukum tertinggi negara ini ialah Konstitusi 
Kerajaan Thailand, yang lebih tinggi daripada hukum, 
peraturan, ketentuan administratif, dan aturan lainnya. 
Sejak pertengahan abad ke-14, Thailand diperintah oleh 
pemerintahan monarki absolut sampai dengan revolusi 
pertama semasa kekuasaan Raja Rama VII pada tahun 
1932. Setelah revolusi, monarki absolut digantikan oleh 
monarki konstitusional berdasarkan Konstitusi pertama 
Thailand tertanggal 26 Juni 1932 (Piagam Sementara 
untuk Undang-Undang Pemerintahan Siam Tahun 
1932). Setelah itu, Piagam Sementara digantikan oleh 
Konstitusi Kerajaan Siam Tahun 1932, yang merupakan 
Konstitusi permanen pertama, diresmikan pada tanggal 
10 Desember 1932 dan Raja Rama VII menjadi raja 
pertama dalam sistem monarki konstitusional.

Perubahan revolusi rakyat Siam muncul sesaat untuk 
mencerahkan masa depan dari rule of law (negara 
hukum, untuk selanjutnya akan disebut sebagai rule 
of law) dan demokrasi untuk Thailand. Dalam surat 
yang dituliskan oleh Raja Rama VII kepada rakyatnya 
sebelum menjadi raja pertama dalam sistem monarki 
konstitusional, dinyatakan bahwa: “Saya bersedia untuk 
menyerahkan kekuasaan yang sebelumnya saya miliki 
kepada masyarakat umum, namun saya menolak untuk 
memberikan kekuasaan ini kepada pihak atau kelompok 
tertentu dengan melaksanakannya secara absolut dan 
tanpa suara rakyat yang sesungguhnya.”v

Sejak saat itu, Thailand dipimpin oleh pemerintahan 
demokratis dengan raja sebagai kepala negara. 
Kekuasaan raja dibatasi oleh Konstitusi dan ia dipandang 
sebagai kepala negara simbolis. Idealnya, rule of law 
harus membatasi kekuasaan mutlak, dan dalam hal 
tersebut, secara jelas mengatur cara seorang bertindak 
seorang Raja dan bagaimana kewenangan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif dilaksanakan dalam rezim monarki 
konstitusional Thailand.vi

Selama 78 tahun monarki konstitusional di 
Thailand, beberapa konstitusi diperkenalkan, 
amandemendiamandemen serta dicabut. Sejak 1932, 
Thailand telah memiliki 18 konstitusi dan piagamvii 
(versi terakhir konstitusi adalah Konstitusi ke-18 Kerajaan 
Thailand yang diresmikan pada Agustus 2007 [Konstitusi 
Agustus 2007]), 57 pemerintahan dan beberapa 
kudeta militer membentuk rezim demokratis (yang terbaru 
terjadi pada tanggal 19 September 2006). Kredibilitas 
konstitusional Thailand telah mengalami tantangan 
terus-menerus dari kudeta militer dan tokoh-tokoh politik 
yang sering bertindak atas kepentingan pribadi bukan 
demi kepentingan rakyat.viii Lebih penting lagi, jumlah 
konstitusi (dan frekuensi kudeta militer) mencerminkan 
tingginya instabilitas politik di Thailand sejaktahun 1930-
an. Banyaknya jumlah kudeta militer di Thailand telah 
dikritisi secara luas sebagai penggundulan rule of law di 
Thailand. Dalam konteks ini, konstitusi-konstitusi Thailand 
telah dipandang sebagai jumlah angka daripada 
dianggap sebagai normatif dan mewakili hubungan 
kekuasaan nyata daripada menjadi sumber legitimasi 
politik.ix

Peristiwa reformasi negara yang patut disoroti adalah 
Konstitusi ke-16 Kerajaan Thailand tahun 1997 (Konstitusi 
1997), yang seringkali dianggap sebagai konstitusi 
terbaik yang pernah dimiliki Thailand. Dokumen tersebut 
dikenal sebagai ‘Konstitusi Rakyat’, yang memperkenalkan 
langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban 
pemerintah, melindungi kebebasan sipil dan reformasi 
sistem peradilan pidana Thailand. Lebih lanjut, konstitusi 
tersebut memberikan Thailand kesempatan baik untuk 
memasukkan uji materiil (judicial review) ke dalam 
prosedur administratif, khususnya, membentuk Pengadilan 
Administratif dan langkah lainnya untuk mencegah 
monopoli lembaga eksekutif.

Pada tahun 2006, Konstitusi 1997 dicabut setelah sebuah 
kudeta militer mengambil kekuasaan dari pemerintahan 
sementara Thaksin Shinawatra dan membubarkan Majelis 
Nasional, Dewan Menteri, dan Mahkamah Konstitusi. 
Junta kemudian meresmikan Konstitusi Kerajaan Thailand 
(Sementara) 2006, yang mengatur proses pembuatan 
konstitusi permanen yang baru.

282



Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal

Konstitusi 2007 disusun oleh sebuah komite yang dibentuk 
oleh junta militer dan berlaku pada tanggal 24 Agustus 
2007. Konstitusi tersebut menekankan kedaulatan rakyat 
Thailand dengan Raja sebagai kepala negara (Bab 
3(1)) dan mengatur bahwa Raja harus melaksanakan 
kekuasaannya melalui tiga lembaga terpisah yang 
independen: Majelis Nasional, Dewan Menteri, dan 
Pengadilan.

Rule of law telah secara terus-menerus diakui dalam 
ketentuan-ketentuan Konstitusi sejak tahun 1932. Konstitusi 
2007 kembali mengakui rule of law dalam ketentuan 
berikut: “Pelaksanaan tugas dari Majelis Nasional, Dewan 
Menteri, Pengadilan, dan badan-badan konstitusional 
serta lembaga negara harus sesuai dengan Rule of Law.”x 
Lebih lanjut, Bab 78(6) menetapkanNegara: “untuk 
mengambil tindakan yang memungkinkan lembaga-
lembaga hukum yang mempunyai tugas-tugas hukum 
untuk memberikan pendapat mengenai pelaksanaan 
Negara dan mengawasi pembuatan hukum Negara untuk 
melaksanakan tugas-tugas mereka secara independen 
untuk memastikan bahwa urusan administratif Negara 
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Rule of Law”.

Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang 
ditekankan dalam Konstitusi, kewenangan untuk 
menerbitkan peraturan perundang-undangan ada pada 
lembaga legislatif, biasanya dijalankan oleh Majelis 
Nasional. Namun, dalam situasi darurat pemerintah 
dapat menyetujui undang-undang dengan syarat undang-
undang tersebut diratifikasi oleh Majelis secepatnya.xi 

Oleh karena itu, lembaga eksekutif  berhak mengeluarkan 
dan menegakkan aturan darurat sebelum melakukannya 
melalui mekanisme legislatif di Majelis.

Meskipun terdapat pengakuan terhadap rule of law, 
Thailand selalu menghadapi masalah pelanggaran rule of 
law, khususnya dalam konflik di selatan Thailand. Sejak 
tujuh tahun terakhir, konflik di selatan telah mengakibatkan 
4.370 orang meninggal (3.825 warga sipil, 291 
tentara, dan 254 polisi), 5.111 orang menjadi yatim 
piatu, dan 2.188 perempuan menjadi janda.xii Menurut 
Laporan Biro Anggaran Thailand, Pemerintah Thailand 
mengalokasikan anggaran sebesar 14,5 miliar Baht untuk 
menyelesaikan masalah selama tahun 2004-2010.xiii 
Pemerintah mendeklarasikan situasi darurat pada tiga 
propinsi paling selatan: Yala, Pattani, dan Narathiwat 

pada Juli 2005 dan mengumumkan Dekrit Darurat tentang 
Administrasi Publik dalam Situasi Darurat, B.E. 2548 
Tahun 2005 (Dekrit Darurat Tahun 2005) berdasarkan 
bab 218 Konstitusi 1997. Sejak saat itu, situasi darurat 
telah mengedepankan masalah rule of law yang besar 
versus dekrit darurat, terutama terkait dengan penegakan 
Dekrit Darurat dan Hukum Darurat Perang di ketiga 
propinsi Selatan tersebut.xiv Sejak tahun 2005, 7.680 
kasus keamanan ditangani di selatan. Diantaranya, 
penyidikan terhadap 5.296 kasus dihentikan karena tidak 
adanya tersangka. Baru-baru ini, penuntutan terhadap 
Durunee Charnchaoenpakula untuk sebuah pidato yang 
diduga menyinggung  monarki; tuntutan yang tertunda 
terhadap Chiranuch Premchaiporn, pengelola situs 
berita independen Prachathai; dan kegagalan untuk 
menyelesaikan dan berlanjutnya impunitas dalam kasus 
Somchai Neelapaichitxvdan Imam Yapa Kaseng telah 
diajukan sebagai isu-isu yang menantang dalam konteks 
rule of law di masyarakat Thailand.

Selama demonstrasi (April-Mei 2010), pemerintah 
menyatakan situasi darurat di Bangkok dan 17 propinsi 
lainnya di Thailand utara, timur laut, dan tengah. Upaya 
pemerintah untuk mencegah demonstran di Bangkok,xvi 
yang menyebabkan 91 orang meninggal dunia dan lebih 
dari 2.100 cidera, telah membuat kesakralan rule of law 
di Thailand dipertanyakan.xvii Pada tanggal 21 Desember 
2010, pemerintah mengakhiri status situasi darurat di 
Bangkok dan propinsi di sekitarnya, akan tetapi status 
tersebut tetap berlaku di tiga propinsi yakni: Yala, Pattani, 
dan Narathiwat.

Secara historis, Thailand telah menyaksikan berbagai 
perubahan mengenai hak asasi manusia. Thailand 
menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) tahun 1948. Secara bertahap, Thailand juga 
telah menjadi Negara Pihak pada beberapa konvensi 
hak asasi manusia, telah mengaksesi tujuh konvensi 
utama hak asasi manusia: Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 
(CERD); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik (ICCPR); Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR); Konvensi 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (CEDAW); Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 
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Manusia (CAT); Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC); 
dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas 
(CPRD). Meskipun beberapa reservasi atas konvensi-
konvensi tersebut dilakukan, secara bertahap reservasi 
tersebut ditarik kembali. Saat ini, hanya terdapat sedikit 
reservasi, seperti hak perempuan terkait dengan non 
diskriminasi dalam keluarga di dalam CEDAW, hak untuk 
memperoleh kewarganegaraan dan status pengungsi 
dalam CRC atau pengertian mengenai penentuan nasib 
sendiri dalam ICCPR dan ICESCR.xviii

Sebagai Negara Pihak pada instrumen-instrumen hak 
asasi manusia ini, Thailand memiliki kewajiban untuk 
mengimplementasikan kewajiban-kewajiban tersebut 
pada tingkat domestik melalui transformasi peraturan 
perundangan domestik. Setelah reformasi yudisial 
berdasarkan Konstitusi 1997, Court of Justice diberikan 
kewenangan dan tugas lebih untuk melindungi hak-
hak fundamental individu. Konstitusi 2007 memberikan 
kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili 
dan memutuskan kasus yang terkait dengan pemilu serta 
penundaan hak untuk memilih pada pemilihan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Pengadilan Banding 
juga diberikan kewenangan untuk mengadili kasus yang 
terkait dengan pemilu dan penundaan hak untuk memilih 
pada pemilihan anggota majelis lokal atau pemerintahan 
lokal.xix Lebih lanjut, berdasarkan Bab 219, Mahkamah 

Agung diberikan kewenangan untuk mengadili dan 
memutuskan kasus-kasus pidana bagi orang-orang 
yang memegang jabatan politik. Melalui kewenangan-
kewenangan tersebut, Konstitusi melindungi hak-hak 
sipil dan politik masyarakat umum dengan menetapkan 
pengawasan yudisial melalui tindakan eksekutif.xx 
Rule of law merupakan salah satu prinsip terpenting di 
bawah Kebijakan tentang Hukum dan Keadilan dari 
pemerintah sekarang. Hal ini disampaikan oleh Perdana 
Menteri Abhisit Vejjajiva sebagai Pernyataan Kebijakan 
Dewan Menteri kepada Majelis Nasional pada tanggal 
29 Desember 2008 “untuk membuat hukum sesuai 
dengan situasi ekonomi-sosial sekarang dan perlindungan 
hak-hak individu sesuai dengan rule of law.”xxi

Sejak saat itu, pemerintah seringkali menegaskan 
penerapan rule of law sebagai kebijakannya dalam 
berbagai bentuk, baik domestik maupun internasional. 
Sebagai contoh, pidato Perdana Menteri Abhisit 
Vejjajiva mengenai “Peta Jalan Pembangunan Ekonomi 
Thailand” bahwa “…demokrasi bukan hanya mengenai 
pemilihan umum dan kekuasaan mayoritas tetapi 
juga harus menegakkan rule of law, transparansi, dan 
akuntabilitas.”xxii

Hal-hal di atas menunjukkan kebutuhan semua cabang 
pemerintahan untuk bertindak sesuai rule of law.
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Administrasi Peradilan

Indikator Jumlah

Jumlah hakim Bruto (per kapita): 4.296xxiii

Jumlah advokat Bruto (per kapita): 55.320xxiv

Jumlah penerimaan advokat per tahun? Harga/biaya Bruto (setara dengan dollar AS): Ya, biaya sebesar 100 dollar 
AS.

Standar jangka waktu pelatihan/kualifikasi 1-2 tahun

Ketersediaan pelatihan pasca-kualifikasi Wajib, disediakan oleh Institut Pelatihan Yudisial 

Rata-rata lama waktu dari penangkapan s.d. persidangan 
(pidana)

48 jam - 7 hari

Rata-rata lama persidangan (dari pembukaan sampai ke putusan) 2-3 bulan sampai 2-3 tahun tergantung pada kompleksitas dan 
sifat kasus.

Aksesibilitas publik terhadap putusan-putusan individu Diperlukan, dapat diakses dalam bentuk ringkasan.

Struktur banding Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding, dan Mahkamah 
Agung.

Kasus-kasus yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia 

Bruto per tahun: 695 kasus (2009)xxv

Pengajuan delik-delik aduan yang diajukan atas polisi, 
kehakiman, atau lembaga-lembaga negara lainnya (per tahun)? 
Berapa yang terselesaikan?

Bruto per tahun: diajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia: polisi 96 kasus; lembaga kehakiman 5 kasus dan 
lembaga-lembaga pemerintah lainnya 90 kasus (2009)xxvi.

Diajukan kepada Departemen Kedisiplinan Kepolisian Kerajaan 
Thailand: 5.015 kasusxxvii.
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A. Praktik negara dalam menerapkan 
prinsip-prinsip utama Rule Of Law untuk 
Hak Asasi Manusia

1. Pemerintah dan pejabat-pejabat serta wakil-
wakilnya bertanggungjawab berdasarkan hukum

a. Apakah kekuasaan pemerintah dirumuskan dan 
dibatasi oleh sebuah konstitusi atau hukum dasar 
lainnya?

Pemisahan kekuasaan telah ditekankan dalam semua 
konstitusi Thailand sejak tahun 1932. Piagam Sementara 
1932 memandatkan bahwa Raja, yang merupakan 
Kepala Negara, melaksanakan kekuasaan kedaulatan 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi, melalui Majelis Rakyat 
(legislatif), Komite Rakyat Siam (eksekutif), dan Pengadilan 
(kehakiman). Sejak saat itu, pemisahan kekuasaan telah 
secara terus-menerus dijamin oleh setiap konstitusi termasuk 
yang saat ini, Konstitusi 2007, yang juga menyebutkan 
konsep tersebut dalam Bab 3.

Berdasarkan Konstitusi 2007, cabang legislatif, disebut 
sebagai Majelis Nasional, terdiri dari dua badan: 
Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Senat dipilih 
dari masing-masing propinsi, satu setiap propinsi, dan 
sesuai dengan jumlah total propinsi.xxviii Anggota DPR 
dipilih berdasarkan konstituensi dan pewakilan yang 
proporsional.xxix

Cabang eksekutif terdiri dari Raja sebagai kepala 
negara, dan Perdana Menteri, yang dipilih dari anggota 
DPR, sebagai kepala pemerintahan. Pemimpin partai 
politik yang memimpin kursi mayoritas atau dianggap 
sebagai yang terbaik dalam mengatur koalisi mayoritas 
biasanya menjadi Perdana Menteri. Ia ditunjuk oleh Raja 
dan masa jabatannya dibatasi hanya dua kali untuk 
masa jabatan masing-masing empat tahun.xxx Selain 
Perdana Menteri, terdapat Dewan Menteri yang bertugas 
untuk melaksanakan urusan administrasi negara dengan 
pertanggungjawaban kolektif.xxxi

Cabang yudikatif diberikan kewenangan untuk mengadili 
dan memutuskan kasus-kasus dalam Pengadilan atas 
nama Raja. Thailand memiliki empat kategori pengadilan: 
Court of Justice, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan 
Administratif, dan Mahkamah Militer. Court of Justice 

mempunyai tiga tingkatan pengadilan yang terdiri dari 
Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Banding (PB), dan 
Mahkamah Agung (MA), serta pengadilan-pengadilan 
khusus lainnya seperti Pengadilan Utama Kepailitan, 
Pengadilan Ketenagakerjaan, dan Pengadilan Hak atas 
Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional. 
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman 
independen yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1997 
dengan wewenang mengenai konstitusionalitas undang-
undang parlemen, keputusan kerajaan, rancangan 
undang-undang, serta pengangkatan dan penarikan 
pejabat publik dan hal-hal terkait partai politik. Pengadilan 
Administratif mempunyai jurisdiksi mengenai sengketa 
yang timbul dari tindakan-tindakan administratif pejabat 
negara dan Mahkamah Militer didirikan untuk berurusan 
dengan  personel militer dan orang-orang yang ditahan 
pada saat hukum darurat perang diberlakukan.

Di bawah monarki konstitusional, konstitusi menegaskan 
bahwa kekuasaan kedaulatan ada di tangan rakyat 
Thailand dan Raja harus melaksanakannya melalu tiga 
lembaga terpisah. Selain itu, rule of law dimasukkan dalam 
Konstitusi 2007 dan menetapkan bahwa semua lembaga 
terpisah harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
rule of law. Ketika pemerintahan tidak dilaksanakan 
secara demokratis dan rule of law tidak diterapkan, Raja 
dapat melakukan intervensi sesuai dengan Konstitusi.xxxii 
Raja dapat menolak untuk memberikan restunya atas 
rancangan undang-undang, jika ia tidak menyetujui 
rancangan undang-undang tersebutxxxiii; dan ia juga 
memainkan peran dengan mengangkat Perdana Menteri 
dan menteri-menteri lainnya.xxxiv Sebagai contoh, Raja 
melakukan intervensi dalam Kerusuhan 14 Oktober 
pada tahun 1973 dan mengangkat Perdana Menteri 
setelah kerusuhan.xxxv Raja juga sangat berpengaruh 
dalam penegasannya yang terus-menerus agar hakim 
tidak berpihak, dan ia juga diberikan wewenang oleh 
konstitusi untuk memberikan amnesti kerajaan.xxxvi

Konstitusi secara jelas merumuskan dan membatasi 
penggunaan kekuasaan dari setiap lembaga negara. 
Kekuasaan legislatif mencakup kewenangan untuk 
membuat sebuah undang-undang sesuai dengan 
prosedur legislatif; kewenangan untuk pengawasan 
konstitusional pembuatan peraturan perundangan; 
kewenangan untuk mengawasi urusan administrasi 
negara; kewenangan untuk membuat suatu Dekrit Situasi 

286



Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal

Darurat, menyatakan perang atau menyatakan situasi 
darurat; dan pelaksanaan kewenangan kehakiman 
untuk mengadili dan memutuskan telah secara jelas 
dirumuskan dan pelaksanaan pemisahan kekuasaan 
dibatasi dan diawasi oleh mekanisme yang terdapat di 
dalam konstitusi. Mekanisme pengawasan mewajibkan 
agar orang-orang yang memegang jabatan politik 
harta dan utangnya diperiksa oleh Komisi Nasional Anti 
Korupsi (National Anti Corruption Commission, NACC). 
Selain itu, untuk mencegah konflik kepentingan, orang-
orang ini tidak diperbolehkan untuk memegang posisi 
apapun atau mempunyai tugas apapun dalam lembaga 
pemerintah, lembaga negara atau perusahaan negara, 
atau memegang posisi sebagai anggota majelis lokal, 
pemerintahan lokal, atau pejabat pemerintah lokal.xxxvii 
Lebih lanjut, konstitusi melarang seorang pemegang posisi 
politik melakukan intervensi dalam bisnis komunikasi 
massa (Bab 48), dan terdapat larangan lainnya terhadap 
senator (Bab116), menteri (Bab 174), pejabat pemerintah 
(Bab 194), dan hakim (Bab 197, 205, dan 207). Selain 
itu, kekuasaan yang terpisah juga dibatasi oleh ketentuan 
mengenai kewenangan Pengawasan Kekuasaan Negara 
pada hukum organik, dan Mahkamah Konstitusi dan serta 
pengadilan-pengadilan khusus lainnya.

Satu tujuan mulia dari Konstitusi 2007 ialah untuk 
menghapus penyalahgunaan kewenangan negara. 
Sejalan dengan hal itu, Konstitusi memberikan beberapa 
langkah untuk mencegah monopoli dari eksekutif, sebagai 
contoh, dalam mengeluarkan suatu Dekrit Situasi Darurat. 
Pemerintah tunduk pada pengawasan Mahkamah 
Konstitusi (Bab 185). Selain itu, Pengadilan Administratif 
telah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan 
kehakiman, sama dengan  pengadilan lain tetapi memiliki 
kompetensi khusus untuk investigasi dan memutus sengketa 
yang berasal dari tindakan-tindakan administratif pejabat 
negara, baik yang terkait dengan organ negara dan 
individu privat atau antara lembaga negara itu sendiri.xxxviii

b. Dapatkah hukum dasar diamandemen atau 
ditangguhkan hanya berdasarkan tata aturan 
yang termuat dalam hukum dasar tersebut?

Bab 291 mengatur ketentuan dan prosedur untuk 
amandemenamandemen Konstitusi. Setiap usaha untuk 
amandemenamandemen – tanpa akibat berubahnya 
rezim demokratis pemerintahan dengan Raja sebagai 

Kepala Negara atau berubahnya bentuk negara – harus 
diajukan oleh Dewan Menteri; anggota DPR dan/atau 
senator; atau pihak-pihak yang memiliki hak untuk memilih 
dalam jumlah yang diatur dalam Konstitusi.xxxix

Sebuah mosi harus diajukan dalam bentuk rancangan 
Amandemen Konstitusi dan Majelis Nasional akan 
mempertimbangkan dan melakukan pemungutan 
suara dalam tiga kali pembahasan. Setelah resolusi 
dikeluarkan, rancangan akan dipresentasikan kepada 
Raja untuk dimintakan tanda tangannya dan dokumen 
tersebut berlaku setelah diterbitkan dalam Lembar Negara 
(government gazette). Dalam hal ini, meskipun peran Raja 
bersifat pasif dan simbolis, kekuasaan legislatif dapat 
dipengaruhi oleh Raja dan dalam hal Raja tidak setuju 
dengan rancangan, ia dapat menolak untuk memberikan 
restunya pada rancangan tersebut. Sebagai contoh, pada 
tahun 1992, Raja tidak menandatangani Rancangan 
Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer) karena rancangan tersebut akan memberikan 
dampak lebih besar terhadap pencemaran nama baik 
yang dilakukan oleh pers dan penerbit.xl Selain itu, Raja juga 
prihatin bahwa rancangan tersebut akan mengganggu 
kebebasan berbicara dan hak atas informasi.xli Namun, 
sesuai dengan Konstitusi, penolakannya tidak absolut 
jika Parlemen menegaskan kembali bahwa  rancangan 
memenuhi persyaratan jumlah suara tertentu, rancangan 
tersebut dapat dijadikan undang-undang sebagaimana 
jika Raja menandatanganinya.xlii

Penerbitan peraturan perundang-undangan biasa 
diatur dalam Bab 142 sampai 153 Konstitusi. Dalam 
hal situasi darurat yang tidak bisa dihindari di mana 
terdapat kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional 
atau publik atau keamanan ekonomi nasional, atau 
mencegah bencana publik, Raja dapat mengeluarkan 
sebuah Dekrit Situasi Darurat yang memiliki kekuatan 
undang-undang. Ketentuan dan prosedur tersebut dapat 
dikecualikan atas alasan-alasan tertentu. Penerbitan suatu 
Dekrit Situasi Darurat diatur dalam Bab 184 Konstitusi 
1997, yang hanya dapat dilakukan ketika Kabinet 
berpendapat bahwa hal tersebut adalah situasi darurat 
dan mendesak. Akan tetapi, Kabinet harus memberikan 
Dekrit Situasi Darurat tersebut kepada Parlemen untuk 
segera dipertimbangkan pada sidang berikutnya.

Jika DPR setuju dengan Dekrit Situasi Darurat akan tetapi 
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Senat tidak setuju, DPR dapat menyetujui kembali Dekrit 
tersebut. Jika persetujuan kembali diperoleh kurang dari 
setengah total anggota DPR yang ada, situasi darurat tidak 
berlaku. Di sisi lain, jika persetujuan kembali diperoleh 
lebih dari setengah total anggota DPR yang ada, dekrit 
itu valid dan memiliki kekuatan undang-undang. Tidak 
ada yang dapat mempengaruhi setiap tindakan selama 
penegakan Dekrit Situasi Darurat tersebut.

Maka, Perdana Menteri harus membuat persetujuan atau 
penolakan terhadap Dekrit Situasi Darurat diterbitkan 
dalam Lembar Negara. Ketika telah disetujui, keputusan 
tersebut berlaku satu hari setelah diterbitkan dalam Lembar 
Negara (umumnya 30-60 hari setelah diundangkan). 
Pertimbangan sebuah Dekrit Situasi Darurat oleh DPR dan 
Senat dalam hal penegasan kembali sebuah Dekrit Situasi 
Darurat harus dilakukan pada kesempatan pertama ketika 
kedua lembaga tersebut mengadakan sidang.

Dalam hal ini, ketentuan dan prosedur untuk amandemen 
konstitusi dan hukum dasar lainnya serta proses 
penyusunan dekrit situasi darurat diatur dalam ketentuan 
Konstitusi; maka dari itu, amandemen harus dilakukan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan 
demikian, Konstitusi Thailand dapat diamandemen 
atau ditunda sesuai dengan aturan dan prosedur yang 
terdapat dalam ketentuan Konstitusi.

Secara historis, terdapat beberapa situasi di mana 
konstitusi Thailand dicabut secara inkonstitusional, yakni 
melalui kudeta militer. Berdasarkan putusan Mahkamah 
Agung (MA), disebutkan bahwa kudeta berwenang untuk 
mengubah, meralat, dan mencabut peraturan perundang-
undangan untuk mengatur negara, jika hal tersebut tidak 
dilakukan, negara tidak dapat berjalan dengan damai 
(Putusan Mahkamah Agung, Dika Nomor 45/2496 dan 
Nomor 1662/2505),xliii akan tetapi, MA menegaskan 
tidak mengakui peraturan perundang-undangan yang 
dikeluarkan oleh kelompok tertentu yang telah mengambil 
kewenangan, jika peraturan tersebut memberikan sanksi 
pidana yang bersifat retroaktif atau jika peraturan tersebut 
membentuk sebuah komite yang memiliki kewenangan 
untuk memutus suatu kasus, sama seperti yang dimiliki 
oleh pengadilan (Putusan Mahkamah Agung Dika Nomor 
921/2536).xliv

c. Apakah pejabat dan wakil Pemerintah, termasuk 
polisi dan petugas pengadilan, bertanggung 
jawab berdasarkan hukum atas perilaku 
menyimpang, termasuk penyalahgunaan 
jabatan untuk kepentingan pribadi, tindakan-
tindakan yang melampaui kewenangan mereka, 
dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak fundamental? 

Reformasi yudisial pada tahun 1997 membentuk 
mekanisme untuk menangani kasus-kasus perilaku 
menyimpang, korupsi, tindakan-tindakan yang melebihi 
otoritas dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar 
yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dan agen-
agen pemerintah. Mekanisme dibentuk oleh Konstitusi 
Thailand 1997 yakni: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan 
Administratif, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 
Ombudsman, Divisi Pidana Mahkamah Agung untuk 
Orang dengan Posisi Politik, dan Komisi Nasional Anti 
Korupsi (NACC).

Berdasarkan hukum Thailand, pejabat-pejabat 
dan agen-agen pemerintah bertanggungjawab 
menurut hukum pidana dan Undang-Undang tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Pejabat Resmi 
B.E. 2539 (1996) untuk segala macam penyalahgunaan 
wewenang. Undang-Undang ini memberikan banyak 
pilihan upaya hukum (remedy), seperti kompensasi 
atau tindakan antara badan pemerintah dengan sektor 
swasta atau badan pemerintah dengan pegawai 
negara. Korban-korban dapat memperoleh kompensasi 
dari badan pemerintah. Pengadilan Administrasi dapat 
melakukan investigasi dan memutus sengketa yang timbul 
dari tindakan-tindakan administratif pejabat negara.

Selain itu, perilaku menyimpang dan pelanggaran 
terhadap hak-hak dasar dapat diajukan ke Ombudsman. 
Berdasarkan Undang-Undang Organik tentang 
Ombudsman Tahun 2009, Ombudsman dapat 
mempertimbangkan dan menyidik pengaduan terhadap 
pegawai negeri sipil, anggota atau pegawai badan 
pemerintah, perusahaan negara, atau pemerintah lokal 
jika mereka melanggar hukum atau melebihi batas 
kewenangan mereka; atau segala tindakan lalai dari 
pegawai negeri sipil, anggota atau pegawai sebuah 
badan pemerintah, perusahaan negara, atau pemerintah 
lokal yang menyebabkan kerugian, kerusakan, atau 
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ketidakadilan pada individu ataupun pada masyarakat 
umum. Tindak hukum dapat juga diajukan dalam hal 
kelalaian tugas atau kejahatan jabatan oleh Pengadilan 
dan badan-badan yang berwenang menurut undang-
undang.xlv

Berdasarkan Undang-Undang Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia B.E. 2542 (1999), Komisi memiliki wewenang 
untuk melakukan investigasi atas kasus-kasus pelanggaran 
hak asasi manusia, untuk bertindak atas pengaduan 
mengenai tindakan atau ketidakbertindakan pemerintah 
dan non-pemerintah yang melanggar hak asasi manusia.xlvi 
Menurut statistik pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia selama 2007-2009, hak-hak dasar, terutama  
pelanggaran terhadap hak atas keadilan, hidup, dan 
badan, lebih dari 60 persen kasus melibatkan anggota 
polisi.xlvii

NACC memiliki kewenangan untuk menangani pegawai 
negara yang memperoleh kekayaan secara tidak wajar 
atau telah melakukan korupsi, kejahatan jabatan dalam 
kantor atau kantor kehakiman, termasuk pegawai negara 
atau pegawai pemerintah yang berkolusi dengan 
pegawai negara atau pemerintah untuk melakukan 
kejahatan atau pelanggaran lainnya.

NACC berwenang untuk melakukan inspeksi keakuratan, 
keberadaan nyata, serta perubahan aset dan 
liabilitas seseorang yang memegang posisi politik dan 
menyerahkan kasus kepada Divisi Pidana Mahkamah 
Agung untuk Orang dengan Posisi Politik,xlviii yang memiliki 
jurisdiksi atas kasus-kasus tersebut. Antara tahun 2006 
dan 2010, 39 kasus kesalahan pegawai dibawa oleh 
NACC ke divisi ini. Dalam lima tahun terakhir, mayoritas 
kasus terkait dengan tindakan korupsi Thaksin, istrinya, 
dan menteri pemerintahannya (Kasus Nomor 1/2551-
20/2551)xlix dan pada Oktober 2008, Divisi Pidana 
Mahkamah Agung untuk Orang yang Memegang Posisi 
Politik menghukum Thaksin dua tahun penjara atas tuntutan 
korupsi.l Ia saat ini tinggal di pengasingan di Inggris.li

Perilaku menyimpang pegawai, penyalahgunaan 
kekuasaan dan tindakan melampaui kewenangan juga 
ditangani oleh berbagai badan disiplin yang dibentuk 
berdasarkan aturan internal setiap badan, seperti komisi 

pelayanan sipil, komisi pegawai kehakiman, dan komisi 
kepolisian. Pada tahun 2009, 5.015 kasus pelanggaran 
polisi diinvestigasi oleh Departemen Kedisiplinan 
Kepolisian Kerajaan Thailand.lii

2. Undang-undang dan prosedur penangkapan, 
penahanan dan penghukuman tersedia secara 
terbuka, sah dan tidak sewenang-wenang; dan 
melindungi hak-hak dasar atas integritas fisik, 
kebebasan dan keamanan pribadi, dan kepatutan 
prosedural di dalam hukum

a. Apakah undang-undang pidana dan acara 
pidana, termasuk aturan-aturan administratif 
yang menetapkan penahanan pencegahan atau 
jika tidak, memiliki dampak pidana, diterbitkan 
dan dapat diakses secara luas dalam format 
terbaru dan tersedia dalam semua bahasa 
resmi? 

Di Thailand, undang-undang dan prosedur mengenai 
penahanan atau penangkapan pencegahan diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) Thailand dan aturan administratif lainnya seperti 
Peraturan Menteri tentang Aturan dan Prosedur yang 
terkait dengan penahanan, penjara, dan pembebasan 
bersyarat. Berdasarkan Konstitusi, undang-undang yang 
disetujui Majelis Nasional harus diajukan kepada Raja 
untuk dimintakan tanda tangannya dan jika beliau setuju, 
undang-undang tersebut berlaku setelah diterbitkan dalam 
Berita Negara.

Semua undang-undang ditulis dalam bahasa Thai, satu-
satunya bahasa resmi Thailand, dan hal ini membuatnya 
cukup mudah bagi publik untuk membaca dan memahami 
hukum. Di luar pengundangan dalam Lembar Negara, 
mereka juga diterbitkan pada situs resmi badan-badan 
pemerintah. Dengan demikian, undang-undang Thai 
dapat diakses secara mudah dan luas bagi semua orang 
dalam versi online dan cetak. Versi cetak seri Lembar 
Negara dapat secara normal ditemukan dalam koleksi-
koleksi perpustakaan Universitas dan badan-badan 
pemerintah dan versi online undang-undang, yang 
diterbitkan dalam Lembar Negara dapat ditemukan di 
situs Berita Pemerintah <http://www.ratchakitja.soc.
go.th> atau pada situs Kantor Dewan Negara <http://
www.krisdika.go.th>.
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b. Apakah undang-undang ini dapat diakses, 
dimengerti, tidak berlaku surut, berlaku secara 
konsisten dan dapat diperkirakan bagi semua 
orang secara setara, termasuk bagi pejabat-
pejabat Pemerintah dan konsisten dengan 
ketentuan hukum lainnya? 

Sebagaimana disebutkan di atas, undang-undang 
dan prosedur untuk penangkapan, penahanan dan 
penghukuman dicetak dan diterbitkan dalam Lembar 
Negara, serta diterbitkan secara online melalui situs resmi 
badan-badan pemerintah. Dengan demikian, undang-
undang dan prosedur ini dapat diakses oleh semua 
orang. Angka melek huruf dewasa di Thailand adalah 
94 persen,liii jika orang yang ditangkap tidak mengerti 
bahasa Thai, hukum acara pidana mewajibkan penyelidik 
menyediakan penerjemah bagi orang tersebut.liv

Berdasarkan Konstitusi, sebuah undang-undang akan 
berlaku setelah diterbitkan dalam Lembar Negara, umumnya 
30-60 hari setelah diundangkan. Undang-undang pada 
umumnya tidak mempunyai efek berlaku surut. Konstitusi 
menyatakan bahwa: Tak seorangpun dapat dituntut sanksi 
pidana kecuali ia telah melakukan tindakan dimana hukum 
yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan menyatakan 
bahwa perbuatan tersebut sebagai pelanggaran dan 
dapat dihukum, dan hukuman yang akan dijatuhkan 
terhadap orang tersebut tidak dapat lebih berat dari apa 
yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku pada saat 
pelanggaran tersebut dilakukan.

Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Thailand menegaskan kembali doktrin ini dalam Pasal 
2(1) dan (2): “jika, menurut hukum yang ada kemudian, 
perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran, orang yang 
melakukan perbuatan tersebut harus dilepaskan dari 
statusnya sebagai pelanggar” dan “jika terdapat putusan 
final yang menjatuhkan hukuman, orang tersebut harus 
dianggap tidak pernah dihukum oleh putusan atas 
pelanggaran tersebut. Namun, jika orang tersebut masih 
menjalani hukuman, hukuman tersebut harus disudahi.”

Doktrin ini dihormati bahkan setelah kudeta militer. 
Pemimpin kudeta tidak diperbolehkan untuk melakukan atau 
menegakkan tindakan-tindakan non-retroaktif. Mahkamah 
Agung tidak mengakui undang-undang yang menetapkan 
suatu sanksi pidana dengan efek berlaku surut.

Sementara undang-undang dan prosedur diterbitkan 
dalam bahasa Thai dan secara teori dapat diakses 
semua orang, faktanya adalah bahwa undang-undang 
ditulis dalam bahasa dan teknis hukum yang tidak mudah 
bagi orang yang kurang memiliki pemahaman hukum 
untuk memahaminya, terutama kaum miskin di daerah 
pedesaan dan pengungsi internal.lv

c. Apakah undang-undang ini mengesahkan 
penahanan administratif/pencegahan tanpa 
tuntutan atau persidangan selama atau di luar 
situasi darurat nyata?

Semua penangkapan atau penahanan harus dilakukan 
dengan surat perintah pengadilan atau atas alasan-alasan 
lain berdasarkan hukum. Pengadilan dapat mengeluarkan 
surat perintah sesuai dengan aturan dan prosedur yang 
dirancang oleh Presiden Mahkamah Agung.lvi Biasanya, 
untuk melindungi masyarakat dari penangkapan dan 
penahanan sewenang-wenang, pegawai pemerintah 
dan polisi tidak dapat menangkap siapapun tanpa surat 
perintah penangkapan atau perintah pengadilan, kecuali 
bahwa seorang polisi dapat menangkap orang tanpa 
surat perintah untuk kejahatan yang dilakukan di hadapan 
polisi.lvii Selain itu, Pengadilan akan mengeluarkan surat 
perintah penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan 
hanya ketika bukti yang cukup menunjukkan bahwa 
tersangka telah melakukan pelanggaran dan terdapat 
alasan yang dipercaya bahwa ia akan melarikan diri 
atau mengganggu bukti-bukti.lviii

Biasanya, penangkapan tanpa pembebasan bersyarat 
dibatasi sampai 48 jam terhitung sejak dari orang 
yang ditangkap dibawa ke tempat penyelidikan, yang 
biasanya adalah kantor polisi. Akan tetapi, polisi atau JPU 
dapat meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan 
surat perintah penangkapan atau penahanan sampai 
dengan 48 hari tergantung ancaman hukuman atas 
pelanggaran tersebut dan situasi kasus terkait.lix

Meski demikian, Dekrit Situasi Darurat tahun 2005 yang 
diberlakukan di tiga propinsi: Yala, Narathiwat, dan 
Pattani, memberikan kewenangan yang luas kepada 
Perdana Menteri, memperbolehkan pendelegasian 
pelaksanaan kekuasaan situasi darurat kepada penegak 
hukum dan mengurangi pertanggungjawaban parlemen 
serta pengadilan. Secara khusus, Perdana Menteri 
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dapat memberikan pejabat yang kompeten kewenangan 
penangkapan dan penahanan atas orang yang diduga 
berperan dalam menyebabkan situasi.lx Selain itu, hal 
tersebut memperbolehkan pihak berwenang untuk 
menangkap dan menahan seseorang untuk periode 
awal tujuh hari, dengan kemungkinan diperpanjang 
sampai 30 hari.lxi Pihak berwenang harus mendapatkan 
izin dari pengadilan untuk melakukan penahanan dan 
perpanjangan penahanan. Prosedur penahanan dari 
KUHAP hanya berlaku pada saat penahanan berakhir.lxii

Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal 
Security Act) memberikan kewenangan kepada Komando 
Operasi Keamanan Dalam Negeri (Internal Security 
Operations Command/ISOC) untuk melakukan operasi 
dalam pemberontakan di Thailand Selatan, pencegahan 
dan perlawanan terhadap narkotika, imigrasi ilegal, 
perdagangan orang, dan perlindungan sumber daya 
alam dan lingkungan.lxiii Dekrit Situasi Darurat memberikan 
kewenangan luas kepada lembaga eksekutif dalam hal 
situasi darurat nyata dan tidak boleh melebihi tiga bulan 
dengan kemungkinan perpanjangan (Bab 5).lxiv Faktanya, 
aturan-aturan situasi darurat telah secara terus-menerus 
dipergunakan di tiga propinsi di Thailand Selatan oleh 
pemerintah dalam menanggapi konflik di wilayah-wilayah 
tersebut sejak tahun 2005. Fakta bahwa aturan-aturan ini 
telah diterapkan di Selatan selama lebih dari lima tahun 
menunjukkan ketidakefisienan langkah pemerintah dalam 
menangani konflik di Selatan.  

d. Apakah undang-undang ini melindungi terdakwa 
dari perlakuan atau penghukuman sewenang-
wenang atau di luar hukum, termasuk perlakuan 
tidak manusiawi, penyiksaan, penangkapan 
sewenang-wenang, penahanan tanpa tuntutan 
atau persidangan dan pembunuhan di luar 
proses hukum oleh negara? Apakah hak untuk 
diperiksa di hadapan hakim (habeas corpus) 
dibatasi dalam situasi apapun?

Thailand adalah Negara Pihak pada Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan 
Martabat Manusia (CAT) dan Konstitusi mengakui 
pelarangan penyiksaan, tindakan brutal, atau hukuman 
kejam atau tidak manusiawi. Pelarangan ini juga 
diakui dalam KUHAP: “penyelidik harus dilarang untuk 

melakukan atau dibuat melakukan semua perbuatan 
seperti tipu muslihat, janji, penyiksaan, pemaksaan 
terhadap tersangka untuk membuat pernyataan tertentu 
terkait dengan tuduhan terhadapnya”.lxv Akibatnya, 
penangkapan dan penahanan atau pemenjaraan 
seseorang hanya dapat dilakukan dengan surat perintah 
pengadilan. Untuk mencegah penangkapan sewenang-
wenang, bukti pendahuluan yang cukup harus diberikan 
kepada pengadilan sebagai dasar untuk mengeluarkan 
surat perintah.lxvi

Meskipun penyiksaan dilarang, Laporan Asian Legal 
Resource Centre menyebutkan bahwa penyiksaan secara 
rutin dipraktikkan dan diterima di Thailand. Penyiksaan 
digunakan oleh semua badan keamanan, terutama 
Kepolisian Kerajaan Thailand.lxvii Biasanya, polisi 
dikaitkan dengan pelecehan fisik dan penghinaan dalam 
tahanan. Bentuk kejam penyiksaan yang tidak biasa juga 
dilakukan baik terhadap orang yang ditahan karena 
kejahatan luar biasa seperti terorisme ataupun kejahatan 
biasa. Lebih mengejutkan, tidak ada hukum domestik 
yang secara efisien mengatasi penggunaan penyiksaan 
meskipun Thailand adalah Negara Pihak pada CAT. 

Konstitusi 1997 melarang penangkapan dan penahanan 
sewenang-wenang, tetapi pasukan pemerintah terkadang 
menangkap dan menahan orang secara sewenang-
wenang. LSM dan organisasi hukum terus melaporkan 
bahwa polisi Thailand terkadang menyiksa dan memukuli 
tersangka untuk mendapatkan pengakuan.lxviii Pada 
tanggal 19 September 2006, pemimpin kudeta militer 
mencabut Konstitusi dan menerapkan hukum darurat. 
Empat orang mantan pejabat tinggi pemerintah ditahan 
tanpa tuntutan, tetapi mereka dilepaskan pada tanggal 1 
Oktober 2006.lxix

Pembunuhan tanpa proses peradilan di Thailand dilarang 
meskipun polisi mempunyai kewenangan luas untuk 
menangani buronan yang menolak untuk ditangkap atau 
mencoba untuk melarikan diri.lxx Terkait dengan hal ini, 
pembunuhan tanpa proses peradilan boleh jadi dapat 
dilakukan oleh petugas hanya untuk membela dirilxxi atau 
untuk mencegah tersangka melarikan diri. Lebih lanjut, 
penyidik harus melakukan penyidikan untuk menentukan 
sebab-sebab kematian dalam pembunuhan tanpa proses 
peradilan sesuai dengan Pasal 150 KUHAP.
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Kenyataannya sedikit banyak berbeda. Pada tahun 
2003, pembunuhan tanpa proses peradilan terhadap 
tersangka pengedar narkoba diduga memakan korban 
jiwa sebanyak 1.300 tersangka selama kampanye 
Thaksin “Perang terhadap Narkoba.” Kampanye ini 
merupakan salah satu justifikasi atas kudeta tahun 2006.lxxii 
Pada tanggal 14 Desember, Departemen Penyidikan 
Khusus Kementerian Kehakiman membuka empat buah 
penyidikan atas kemungkinan pembunuhan-pembunuhan 
tanpa proses peradilan Thaksin terkait dengan Perang 
terhadap Narkoba tahun 2003. Sayangnya, tidak ada 
yang dibawa ke pengadilan sampai saat ini.lxxiii

Pengadilan diwajibkan untuk menemukan bukti 
pendahuluan sebelum mengeluarkan surat perintah 
penahanan atau pemenjaraan terhadap tersangka; akan 
tetapi jika terdapat laporan mengenai penahanan ilegal, 
orang yang ditahan mempunyai hak untuk mengajukan 
habeas corpus. KUHAP Thailand mengakui hak 
mengajukan habeas corpus dalam kasus di mana orang 
ditahan dalam kasus pidana atau dalam kasus lainnya 
secara tidak sah. Menurut undang-undang, orang yang 
ditahan itu sendiri, jaksa, penyelidik, kepala penjara atau 
sipir, atau pasangan atau keluarga tahanan berhak untuk 
mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang 
untuk mengadili kasus pidana untuk pelepasan. Pengadilan 
harus melanjutkan tanpa penundaan dan jika petugas 
penjara tidak dapat meyakinkan Pengadilan bahwa 
penahanan yang dilakukan sah, maka Pengadilan harus 
memerintahkan pelepasan tahanan tanpa penundaan.lxxiv

e. Apakah undang-undang ini menganut prinsip 
praduga tak bersalah?

Seorang tersangka dianggap tidak bersalah sampai 
terbukti bersalah. Prinsip praduga tak bersalah diakui 
oleh ICCPR dan ditegaskan dalam Konstitusi; khususnya 
sebelum sebuah putusan akhir, seorang tersangka tidak 
dapat diperlakukan sebagai terpidana.lxxv Selain itu, 
hanya orang yang telah dituntut di pengadilan dengan 
pelanggaran yang disebut terdakwa, dan seorang yang 
belum dituntut di pengadilan disebut sebagai tersangka.lxxvi 
Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang secara jelas 
menegaskan prinsip praduga tak bersalah. Namun, 
KUHAP mengakui bahwa ketika keraguan muncul atas 
apakah tersangka telah melakukan pelanggaran atau 

tidak, keuntungan keraguan tersebut harus diberikan 
kepadanya, maka prinsip praduga tak bersalah dijamin 
oleh ketentuan tersebut.lxxvii

Orang yang ditangkap dapat menerima pembebasan 
bersyarat.lxxviii Prinsip praduga tak bersalah tercermin 
dalam KUHAP bahwa orang yang ditahan harus segera 
dilepaskan. Orang yang ditangkap dapat ditahan, pada 
umumnya tidak lebih dari empatpuluh delapan jam dari 
kedatangannya di kantor administratif atau kantor polisi. 
Namun, jika diperlukan, periode ini dapat diperpanjang 
selama dibutuhkan, tapi tidak boleh lebih dari tujuh hari.

f. Apakah semua terdakwa memiliki akses 
yang cepat dan rutin pada penasihat hukum 
pilihan mereka sendiri dan hak untuk diwakili 
oleh penasihat hukum tersebut pada setiap 
tahapan penting dalam persidangan, dimana 
pengadilan akan menunjuk seorang wakil yang 
kompeten bagi terdakwa yang tidak mampu 
untuk membayar?Apakah terdakwa diberitahu 
akan hak-hak ini jika mereka tidak memiliki 
bantuan hukum?

Hak untuk didampingi penasihat hukum atau orang yang 
dipercaya selama proses interogasi diakui oleh Konstitusi.lxxix 
Hukum mengenai acara pidana mensyaratkan bahwa 
setelah penangkapan, orang yang ditangkap atau 
tersangka berhak untuk bertemu dan berbicara dengan 
orang yang akan menjadi penasihat hukumnya dan 
memiliki hak untuk membiarkan penasihat hukumnya atau 
orang kepercayaannya hadir selama proses interogasi.lxxx 

Selain itu, tersangka berhak untuk diberitahu mengenai 
hak-hak ini pada saat penangkapan.lxxxi

Orang-orang yang diduga bersalah memiliki hak atas 
bantuan hukum dari penasihat hukum, termasuk hak untuk 
memilih sendiri penasihat hukumnya. Mereka berhak 
untuk diwakili oleh penasihat hukum di dalam tahap 
awal pemeriksaan atau persidangan.lxxxii Sebelum masuk 
ke dalam persidangan, jika terdakwa tidak memiliki 
penasihat hukum, maka pengadilan akan menunjuknya 
jika tuntutan maksimum adalah hukuman mati atau ketika 
terdakwa berusia 18 tahun ke bawah. Menurut KUHAP, 
jika terdakwa berusia di bawah 18 tahun, sebelum 
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diberitahu mengenai pelanggarannya, penyelidik dapat 
bertanya apakah ia memiliki penasihat hukum atau 
tidak. Jika ia menginginkannya, negara harus menunjuk 
seorang penasihat hukum untuknya.lxxxiii Biaya penasihat 
hukum akan dibayarkan oleh pengadilan sesuai dengan 
biaya yang ditetapkan oleh Aturan-aturan Kementerian 
Kehakiman. Akan tetapi, biaya penasihat hukum 
sangat rendah, dan ditentukan oleh hakim berdasarkan 
kompleksitas kasusnya. Biaya berkisar antara 2.000-
10.000 baht (kurang lebih 70-350 dollar AS).

Dalam hal orang miskin yang tidak mampu membayar 
penasihat hukum, mereka berhak untuk mendapatkannya 
melalui unit bantuan hukum. Umumnya, terdapat 
beberapa organisasi dan program bantuan hukum di 
Thailand. Beberapa diantaranya didukung dan dibiayai 
oleh pemerintah nasional, sementara lainnya didukung 
dengan dana dari perusahaan-perusahaan swasta. 
Pemerintah membiayai Kantor Bantuan Hukum Publik 
yang memberikan bantuan hukum. Selama bertahun-
tahun, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang 
luar biasa untuk meningkatkan dan memajukan profesi 
hukum dan mengembangkan sistem bantuan hukum di 
Thailand.

Dalam hal ketika orang miskin tidak mau untuk mencari 
penasihat hukum untuk dirinya sendiri atau tidak sanggup 
untuk menyewanya, mereka berhak untuk mengajukan 
aplikasi ke Pengadilan dan Pengadilan berwenang untuk 
menunjuk seorang penasihat hukum. Penasihat hukum 
yang ditunjuk mempunyai hak untuk menerima komisi 
dan penggantian pengeluaran sesuai dengan peraturan 
Komite Eksekutif Kehakiman.lxxxiv

Terlebih lagi, berdasarkan KUHAP, dalam hal hukuman 
mati atau dimana terdakwa berusia di bawah 18 tahun, 
penyelidik atau Pengadilan harus bertanya kepada 
terdakwa apakah mereka mempunyai penasihat hukum 
atau tidak. Apabila ia tidak punya, maka negara 
harus menunjuk seorang penasihat hukum untuknya.lxxxv 

Penasihat hukum yang ditunjuk mempunyai hak untuk 
menerima komisi dan penggantian pengeluaran sesuai 
dengan peraturan dari Komite Administratif Pengadilan  
(Administrative Committee of Court of Justice).lxxxvi

g. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diberitahu mengenai tuntutan 
yang diarahkan kepadanya tepat waktu, 
waktu yang memadai untuk mempersiapkan 
pembelaan dan berkomunikasi dengan 
penasihat hukumnya? 

Orang yang ditangkap memiliki hak untuk diberitahu 
mengenai tuduhan terhadapnya. Hukum acara pidana 
menyatakan: “setelah ditangkap, orang tersebut harus 
dipindahkan ke kantor penyelidikan tanpa penundaan 
dan penyelidik harus memberitahu mengenai tuduhan 
dan rincian alasan penangkapan kepadanya”.lxxxvii Lebih 
lanjut, hukum menyatakan bahwa dalam hal ketika 
seorang tersangka dipanggil atau dibawa atau muncul 
secara sukarela di hadapan penyelidik, petugas wajib 
memberitahu tuduhannya.lxxxviii Mengenai hal ini, hukum 
acara pidana Thailand menjamin hak tersangka untuk 
diberitahu tuntutan yang dikenakan kepadanya. 

Dalam kasus-kasus pidana, Konstitusi menyatakan bahwa 
tersangka mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri 
dan memeriksa atau diberitahu mengenai bukti semestinya 
dengan bantuan hukum dari penasihat hukum.lxxxix Lebih 
lanjut, hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum 
ditegaskan dalam ketentuan KUHAP bahwa “terdakwa 
atau orang yang ditangkap berhak untuk diberitahu 
tentang hak untuk bertemu dan berbicara dengan 
penasihat hukum mereka, dan terdakwa berhak untuk 
berkomunikasi dengan penasihat hukum tersebut”.xc Selain 
itu, terdakwa berhak untuk didampingi penasihat hukum 
atau orang kepercayaannya selama proses interogasixci 
dan menunjuk penasihat hukum untuk menangani 
persiapan pembelaan di setiap tahap proses pengadilan.

h. Apakah undang-undang ini menjamin hak 
terdakwa untuk diadili tanpa penundaan yang 
tak semestinya, diadili dengan kehadiran 
terdakwa, dan membela diri secara langsung 
dan memeriksa, atau meminta penasihat hukum 
memeriksa, para saksi dan bukti-bukti yang 
memberatkan mereka?

Hak atas proses peradilan yang cepat diakui dalam 
Konstitusi 1996 sampai Konstitusi 2007. Hak 
konstitusional atas proses peradilan yang cepat 
menetapkan bahwa “seseorang memiliki hak dalam 
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administrasi peradilan untuk memperoleh hak atas proses 
peradilan yang benar, cepat, dan adil atas kasusnya”.xcii 
Hukum acara pidana Thailand menegaskan hak tersebut 
dengan mengatakan bahwa “mulai dari waktu pengajuan 
tuntutan, terdakwa berhak untuk diadili dengan cepat, 
adil, dan berkelanjutan” dan menegaskan kembali 
bahwa terdakwa berhak untuk diperiksa dengan cepat, 
berkelanjutan dan tidak memihak.xciii

Lebih lanjut, hukum acara pidana Thailand menyatakan 
bahwa persidangan dan pengambilan bukti harus 
dilakukan secara terbuka di Pengadilan dan dengan 
kehadiran tersangka.xciv Namun, persidangan dan 
pengambilan bukti tanpa kehadiran tersangka dapat 
dilakukan jika tersangka dan penasihat hukum 
mendapatkan izin dari Pengadilan untuk tidak hadir 
dalam persidangan dan pengambilan bukti. Akan tetapi, 
Pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah bahwa 
persidangan dilakukan secara tertutup demi kepentingan 
ketertiban publik dan moralitas atau untuk mencegah 
rahasia keamanan negara terungkap ke publik. Namun 
demikian, putusan dan perintah persidangan semacam itu 
harus dibacakan di sidang yang terbuka.

Masalah prosedur yang tidak secara khusus terdapat 
dalam KUHAP diatur dalam KUHPer.xcv KUHPer 
menetapkan bahwa semua pihak berhak untuk menunjuk 
penasihat hukum untuk memeriksa saksi dan bukti 
terhadap mereka, dan untuk mengajukan banding atas 
putusan dan setiap putusan Pengadilan.xcvi Dalam hal ini, 
terdakwa mempunyai hak untuk membela diri sendiri dan 
meminta penasihat hukumnya memeriksa saksi dan bukti 
yang memberatkannya. Jika terdakwa tidak mempunyai 
penasihat hukum, Pengadilan harus menunjuk seorang 
penasihat hukum untuknya.xcvii

i. Apakah undang-undang ini secara memadai 
menyediakan hak untuk banding atas putusan 
dan/atau hukuman ke pengadilan yang lebih 
tinggi menurut hukum? 

Thailand memiliki sistem tiga tingkat pengadilan yang 
secara bersama-sama disebut sebagai Court of Justice, 
yang mempunyai jurisdiksi terhadap semua kasus kecuali 
yang disebutkan dalam Konstitusi atau hukum tertulis 
lainnya. Court of Justice terdiri dari: Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung (DIKA 

Court). KUHAP mengakui hak banding atas putusan 
atau perintah mengenai pertanyaan hukum atau fakta 
ke pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dimana upaya 
banding dilarang oleh hukum.xcviii Ketika putusan telah 
disampaikan dalam Pengadilan Negeri, para pihak 
mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan 
Banding dan terus sampai ke Mahkamah Agung.xcix

j. Apakah undang-undang ini melarang 
penggunaan pengakuan yang dipaksakan 
sebagai semacam bukti dan apakah undang-
undang ini menjamin hak terdakwa untuk tidak 
berbicara?

Hukum Acara Pidana Thailand melarang penggunaan 
pengakuan yang dipaksakan, penipuan, ancaman, 
bujukan, atau penyiksaan untuk memperoleh pernyataan 
dari tersangka atas tuduhan terhadapnya.c Lebih lanjut, 
Hukum Pembuktian Thailand menetapkan bahwa ketika 
nyata di depan Pengadilan bahwa bukti diperoleh 
melalui bujukan, janji, ancaman, pemaksaan, atau cara-
cara lainnya yang tidak sah, bukti tersebut tidak dapat 
diterima.ci 

Selain itu, penyelidik harus memberitahu tersangka 
mengenai haknya untuk tidak berbicara. Jika tersangka 
tidak bersedia membuat pernyataan, hal tersebut harus 
dicatat. Hak untuk tidak berbicara ini dijamin dalam 
KUHAP.cii Saat persidangan, terdakwa juga mempunyai 
hak untuk menolak membuat pernyataan.ciii

k. Apakah undang-undang ini melarang orang 
untuk diadili atau dihukum kembali untuk suatu 
pelanggaran dimana terhadap dirinya telah 
dijatuhi hukuman atau dibebaskan?

Prinsip Ne Bis in Idem, bahwa tidak ada orang yang 
boleh diadili untuk kejahatan yang sama, diakui dalam 
KUHP dan KUHAP.

KUHP melarang hukuman untuk perbuatan yang sama, 
dan ini termasuk perbuatan yang dilakukan di luar 
negeri. Dalam contoh yang terakhir, ketika putusan final 
suatu pengadilan asing membebaskan atau menghukum 
terdakwa, putusan tersebut adalah final dan terdakwa 
tidak dapat dituntut lagi di Thailand.civ Selain itu, Pasal 39 
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KUHAP melarang penuntutan dua kali untuk kasus atas 
tindakan yang sama: “hak untuk melakukan penuntutan 
pidana hilang dengan adanya putusan final mengingat 
penuntutan telah dilakukan atas pelanggaran tersebut”. 
Maka, persidangan atau hukuman kembali atas suatu 
pelanggaran, dimana seseorang telah dipidana atau 
dibebaskan dilarang.

l. Apakah undang-undang ini menyediakan hak 
untuk mencari upaya hukum yang tepat waktu 
dan efektif di depan pengadilan yang kompeten 
untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-
hak dasar? 

Berdasarkan Konstitusi 2007, hak untuk meminta ganti 
rugi dari korban dan saksi dapat ditemukan dalam 
bab 40(5) yang menyatakan: “Seorang yang terluka, 
tersangka, terdakwa, dan saksi dalam kasus pidana 
mempunyai hak atas bantuan yang perlu dan layak dari 
negara. Remunerasi, kompensasi, dan pengeluaran yang 
perlu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.”

Korban kejahatan menderita kerugian atas hak-hak 
mereka, seperti, kehilangan harta benda, luka-luka, 
kematian, dan penderitaan mental. Maka dari itu, adil 
apabila mereka menerima penggantian yang masuk 
akal. Ganti rugi dapat termasuk pengembalian harta, 
pembayaran atas cedera atau kerugian yang dialami, 
dan pengembalian pengeluaran yang timbul akibat 
proses persidangan atau hal atau perintah restitusi dari 
Pengadilan. Menurut KUHAP, korban berhak untuk 
mengajukan kompensasi atas setiap tindakan yang 
menyebabkan kematian, luka fisik, luka mental, hilangnya 
kebebasan fisik, rusaknya reputasi atau harta yang timbul 
dari perbuatan terdakwa.cv

Pihak yang mengalami kerugian tidak diperbolehkan untuk 
memasuki partie civile, sebuah prosedur di mana korban 
kejahatan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap 
pelanggar pada saat yang sama dan dalam proses 
persidangan yang sama dalam persidangan pidana. 
Namun, prosedur pidana memperbolehkan JPU, dalam 
pelanggaran yang sama, (yakni dalam kasus pencurian, 
perampokan, perampokan geng, pembajakan, 
pencopetan, pemerasan, penipuan dan penggelapan, 
menerima barang curian, dan penyalahgunaan) untuk 
mengajukan restitusi harta benda atau nilai dari harta 

tersebut atas nama pihak yang dirugikan. Sebuah kasus 
perdata dapat juga diajukan oleh pihak yang dirugikan 
dalam kasus pidana. Namun, mereka akan kesulitan 
untuk mendapat kompensasi yang cukup atau kompensasi 
apapun, karena di banyak kasus pidana pelanggar tidak 
dapat diidentifikasi dan diadili. Selain itu, pelanggar 
mungkin tidak mempunyai uang untuk membayar kerugian 
korban atau korban sendiri tidak dapat mengumpulkan 
bukti yang cukup untuk mempertahankan gugatan 
perdatanya serta untuk menyewa penasihat hukum.

Terlepas dari meminta langsung ke pelanggar, korban 
kejahatan berhak atas kompensasi dari negara untuk 
penggantian finansial atas penahanan dan pemidanaan 
terhadap pelanggar sesuai dengan Undang-Undang 
untuk Orang yang Dirugikan dan Kompensasi serta 
Pengeluaran bagi Terdakwa dalam Kasus Pidana, B.E. 
2544.  

3. Proses dimana undang-undang disahkan dan 
diberlakukan dapat diakses, adil, efisien dan 
berlaku sama

a. Apakah proses legislatif diselenggarakan 
dengan pemberitahuan yang tepat waktu dan 
terbuka untuk umum?

Peraturan perundang-undangan dapat diperkenalkan 
melalui empat jalur: Dewan Menteri, anggota DPR, 
pengadilan atau badan independen konstitusional, atau 
orang-orang yang mempunyai hak untuk memilih dan 
proses legislatif yang akan dilaksanakan dalam waktu 
yang ditentukan dalam ketentuan Konstitusi.

Setelah menyerahkan rancangan, undang-undang 
akan disampaikan ke Majelis Nasional. Rancangan 
terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh DPR dan 
setelah disetujui, diserahkan kepada Senat. Senat harus 
mempertimbangkan rancangan dalam waktu enam hari 
dan jika Senat setuju dengan DPR, Perdana Menteri harus 
memberikannya kepada Raja untuk restu dalam waktu 
20 hari dari tanggal penerimaan Rancangan Undang-
Undang dari Majelis Nasional. Undang-undang berlaku 
setelah diterbitkan dalam Lembar Negara.
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Konstitusi mensyaratkan proses legislatif untuk terbuka 
bagi publik dan dapat dengan mudah diakses.cvi Setiap 
orang mempunyai akses terhadap proses legislatif 
dengan mengikuti dan menonton  online pada situs 
Majelis Nasional Thailand <www.parliament.go.th> atau 
situs resmi Senat Thailand <http://www.senate.go.th>. 
Rancangan undang-undang, notulen, dan transkrip proses 
diunggah di situs untuk akses universal.

b. Apakah rancangan undang-undang dan 
transkrip atau notulen rapat DPR yang resmi 
tersedia untuk umum secara tepat waktu?

Sebagaimana disebutkan di atas, proses legislatif dapat 
diakses secara terbuka dengan mudah. Ketika rancangan 
diberikan kepada DPR, rancangan harus dilengkapi 
dengan catatan penjelasan yang meringkas konten utama 
dari undang-undang. Dengan demikian, semua orang 
dapat memperoleh rancangan undang-undang resmi 
untuk proses legislatif di situs Majelis Nasional <http://
www.parliament.go.th>, situs Senat Thailand <http://
www.senate.go.th>, atau situs Kantor Dewan Negara 
<http://www.krisdika.go.th>.

Selain menonton langsung melalui situs Majelis 
Nasional <http://www.parliament.go.th> atau situs 
Senat Thailand <http://www.senate.go.th>, semua 
orang yang tidak dapat menonton langsung dapat 
mempertimbangkan mengakses proses keseharian 
legislatif dengan mendapatkan transkrip atau notulensi 
pembahasan melalui situs-situs tersebut. 

c. Apakah syarat-syarat legal standing di hadapan 
pengadilan ditetapkan dengan jelas, tidak 
diskriminatif dan tidak terlalu membatasi?

Persyaratan untuk hadir dalam Court of Justice ditetapkan 
dalam KUHAP dan KUHAPer. Berdasarkan KUHAP, kasus 
dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan/atau 
orang yang dirugikan.cvii Persyaratan kasus pidana ialah 
ketika kerugian diderita sebagai hasil dari pelanggaran 
terhadap KUHP dan kerugian tersebut berasal dari 
perbuatan tersangka (kausatif).

Sebuah kasus pidana dapat diajukan oleh orang yang 
dirugikan sebagai pengajuan delik aduan pribadi dan 
sebuah penyelidikan akan dilakukan oleh penyelidik 

khusus dari Departemen Penyelidikan Khusus Kementerian 
Kehakiman.cviii Setelah penyelidikan, badan penegak 
hukum akan membawa kasus dan terdakwa kepada 
JPU, yang akan membawa kasus ke Pengadilan (JPU 
Thailand tidak berwenang untuk melakukan investigasi 
atau melaporkan kasus). Selain itu, seorang yang 
dirugikan berhak untuk mengasosiasikan dirinya dengan 
JPU pada tiap tingkatan. Jika JPU mendapat perintah 
untuk tidak menuntut, orang yang dirugikan berhak untuk 
memasukkan kasusnya sendiri.cix

Sebuah kasus pidana dapat ditarik atau dicabut setiap 
saat sebelum diputus tapi jika JPU mencabut penuntutan 
atas kejahatan berlapis, ia harus mendapatkan 
persetujuan tertulis dari orang yang dirugikan. Namun, 
penarikan kasus terkait dengan pelanggaran berlapis dan 
tidak berlapis oleh JPU tidak mengesampingkan orang 
yang dirugikan untuk memasukkan kembali gugatannya. 
Dengan cara yang sama, penarikan kasus terkait dengan 
kejahatan tunggal oleh orang yang dirugikan tidak 
mengesampingkan proses kasus oleh JPU.cx

Dalam kasus-kasus perdata, penggugat harus memenuhi 
beberapa persyaratan sebelum ia memiliki locus standi 
di depan Pengadilan Negeri. Berdasarkan KUHAPer, 
persyaratan legal standing di depan pengadilan perdata 
adalah: sengketa melibatkan hak atau tugasnya menurut 
hukum perdata atau kemauan untuk menggunakan haknya 
melalui pengadilan. Apabila kasus memenuhi persyaratan-
persyaratan ini, penggugat dapat memasukkan kasusnya 
ke pengadilan perdata yang mempunyai jurisdiksi dan 
kompetensi atas kasus tersebut.cxi

Akan tetapi, terdapat pembatasan tradisional di dalam 
mengajukan gugatan. Dalam “Kasus Utthalum,” seseorang 
dilarang untuk mengajukan gugatan (baik pidana atau 
perdata) terhadap orang tuanya atau kakek-neneknya, 
kecuali JPU melakukannya atas nama penggugat.cxii

Dalam Divisi Pidana Mahkamah Agung untuk Orang 
dengan Posisi Politik, sebuah kasus dapat diajukan 
oleh NACC berdasarkan Undang-Undang Organik 
tentang Pemberantasan Korupsi, atas permintaan orang 
yang dirugikan. Seorang yang dirugikan berhak untuk 
menyampaikan petisi kepada rapat umum Mahkamah 
Agung apabila Komisi Nasional Hak Asai Manusia 
(Komnas HAM) menolak petisi untuk pemeriksaan, atau 
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pemeriksaan telah ditunda, atau pemeriksaan telah 
memutuskan bahwa tidak ada kasus prima facie dalam 
tuduhan.cxiii

Suatu kasus dapat diajukan melalui Mahkamah Konstitusi 
oleh pengadilan, Ombudsman, Komnas HAM, atau 
orang lain. Pengadilan harus memberikan pendapatnya 
mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang ke 
Mahkamah Konstitusi. Serupa, Ombudsman dapat 
mengajukan sebuah kasus mengenai pertanyaan 
konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi. Jika Komnas 
HAM berpandangan bahwa suatu undang-undang sangat 
penting untuk hak asasi manusia sebagaimana dijamin 
oleh Konstitusi, Komnas HAM dapat mempertanyakan 
masalah konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi. 
Setiap orang yang hak atau kebebasannya dilanggar 
mempunyai hak untuk mengajukan mosi ke Mahkamah 
Konstitusi untuk putusannya, apakah ketentuan-ketentuan 
undang-undang tersebut bertentangan atau tidak sejalan 
dengan Konstitusi.

Menanti pengundangan Undang-Undang Organik 
tentang Ketentuan dan Prosedur Mahkamah Konstitusi, 
Pengadilan mempunyai wewenang untuk menentukan 
ketentuan dan prosedur serta mengeluarkan putusan (Bab 
300(5)). Menurut Ketentuan dan Prosedur Mahkamah 
Konstitusi, orang yang hak dan kebebasannya telah 
dilanggar pertama-tama harus mengajukan delik aduan 
ke Pengadilan, Ombudsman, atau Komnas HAM. Hanya 
apabila ia tidak dapat menggunakan haknya melalui 
tiga jalur ini, maka ia berhak untuk mengajukan kasusnya 
secara pribadi ke Mahkamah Konstitusi.cxiv

Terlepas dari kasus-kasus yang diajukan oleh Ombudsman 
(Bab245) dan Komnas HAM (Bab257), Pengadilan 
Administratif dapat mengajukan kasus ke pengadilan 
atas nama setiap orang yang dirugikan sebagai akibat 
perbuatan atau kelalaian lembaga negara atau pegawai 
negara atau yang memiliki sengketa dalam kaitannya 
dengan kontrak administratif atau kasus lainnya yang 
masuk ke dalam jurisdiksi Pengadilan Administratif 
sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan 
Pengadilan Administratif dan Prosedur Pengadilan 
Administratif, B.E. 2542 dan Peraturan Majelis Umum 
Hakim Mahkamah Administratif Agung tentang Prosedur 
Pengadilan Administratif, B.E. 2543.cxv

Aturan dan prosedur Mahkamah Militer, termasuk syarat 
untuk mengajukan kasus ke hadapan Mahkamah Perang 
terdapat dalam Konstitusi Mahkamah Militer. Konstitusi 
Mahkamah Perang memperbolehkan jaksa militer 
dan orang yang dirugikan untuk mengajukan kasus ke 
Mahkamah Militer.cxvi

d. Apakah pemeriksaan dan putusan pengadilan 
segera tersedia bagi pihak-pihak terkait?

Hukum acara pidana Thailand menyatakan bahwa 
persidangan dan pengambilan bukti, termasuk 
pembacaan putusan atau perintah harus dilakukan 
secara terbuka.cxvii Selain itu, putusan dan perintah harus 
dibacakan secara terbuka. Putusan kemudian diberikan 
kepada para pihak dalam kasus. Pihak ketiga yang tidak 
terlibat tidak memiliki akses terhadap putusan penuh Court 
of Justice, tetapi hanya ringkasan putusan Mahkamah 
Agung melalui situs resmi Mahkamah Agung  <http://
www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/
search.jsp>. Situs ini menyediakan dua versi ringkasan: 
versi pendek dan versi panjang. Pihak-pihak yang tidak 
terlibat tetapi menginginkan akses terhadap putusan 
penuh Mahkamah Agung harus mengajukan permintaan 
dan menyatakan alasan mereka meminta sebuah salinan, 
termasuk dengan pembayaran biaya salinan.

Putusan pengadilan-pengadilan lain, misalnya Pengadilan 
Administratif dan Mahkamah Konstitusi, diterbitkan secara 
terbuka. Semua orang dapat mengakses putusan kedua 
Pengadilan ini di situs web Mahkamah Konstitusi <http://
www.constitutionalcourt.or.th> dan situs resmi Pengadilan 
Administratif  <http://www.admincourt.go.th>. 

e. Semua orang sama kedudukannya di hadapan 
hukum dan berhak atas perlindungan hukum 
yang sama tanpa diskriminasi apapun?

Persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan 
hukum yang sama dan non-diskriminasi dijamin 
berdasarkan Konstitusi. Ketentuan Umum mengakui 
bahwa harkat manusia, hak, kebebasan, dan persamaan 
masyarakat harus dilindungi dan semua orang Thailand 
mendapatkan perlindungan yang sama dari Konstitusi, 
terlepas dari asal usul, jenis kelamin, atau agama.cxviii 
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Lebih lanjut, Konstitusi juga secara spesifik mengakui 
bahwa “semua orang sama kedudukannya di hadapan 
hukum dan mendapatkan perlindungan hukum“ dan 
“diskriminasi terhadap orang atas dasar asal usul, ras, 
bahasa, jenis kelamin, usia, kemampuan, kondisi fisik 
atau mental, status pribadi, status sosial atau ekonomi, 
keyakinan agama, pendidikan atau pandangan politik 
konstitusional, tidak diperbolehkan.”cxix

Kenyataannya, jaminan ini dilecehkan atas dasar satu 
pandangan politik. Pada tahun 2009, demonstran kaus 
merah (pendukung Thaksin) memaksa para pemimpin 
ASEAN dan negara-negara mitranya untuk pergi dari 
tempat pertemuan di Pattaya; PM Abhisit Vejjajiva 
mengeluarkan status situasi darurat sebagai blokade dan 
kekerasan meluas di Bangkok. Pengadilan dengan sigap 
mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 
para pemimpin demonstran kaus merah. Beberapa 
dengan cepat ditangkap dan ditahan, sementara 
lainnya pergi bersembunyi. Kebalikannya, pada tahun 
2008, demonstran kaus kuning (anti-Thaksin) mengambil 
alih Gedung Pemerintah dan menduduki dua bandara 
internasional untuk periode yang lama. Namun mereka 
diperbolehkan untuk bertahan sampai pemerintah 
dipaksa, melalui putusan pengadilan, mengenai 
pertanyaan tentang Konstitusi 2007 yang dikeluarkan 
oleh tentara. Penyelidikan pidana berkali-kali ditunda dan 
butuh waktu lama bagi pemimpin kaus kuning ditangkap 
dan kemudian ditahan.

Pada 29 November 2010, Mahkamah Konstitusi 
mengadili kasus yang melibatkan penggunaan 
dana politik secara ilegal oleh Partai Demokrat dan 
mengeluarkan putusan tidak bersalah terhadap Partai 
Demokrat. Sementara hal ini berarti bahwa Partai 
Demokrat terhindar dari pembubaran, faksi pendukung 
Thaksin yang menerima putusan bersalah pada 2007 dan 
2008 dan kemudian dibubarkan di kedua kesempatan 
tersebut, telah menuai kritik atas “standar ganda sistem 
yudisial”, dan terdapat kekhawatiran bahwa aktivitas 
protes akan meningkat.

f. Apakah orang memiliki akses yang sama dan 
efektif terhadap lembaga-lembaga yudisial tanpa 
harus menghadapi biaya yang tidak masuk akal 
atau hambatan-hambatan administratif yang 
sewenang-wenang?

Jurisdiksi pengadilan dibagi menjadi empat bagian yakni: 
Pengadilan Perdata, Pengadilan Pidana, Pengadilan 
Kotamadya, dan Pengadilan Propinsi. Pengadilan 
Kotamadya mendengar kasus-kasus kecil di mana 
gugatan tidak melebihi 300.000 baht (setara dengan 
10.000 dollar AS), atau denda atau penjara tidak lebih 
dari tiga tahun atau denda tidak lebih dari 60.000 
baht (setara2.000 dollar AS). Perbedaan lain antara 
Pengadilan Kotamadya dan Court of Justice adalah 
kuorum. Court of Justice membutuhkan dua orang hakim, 
sementara hanya satu orang hakim dalam Pengadilan 
Kotamadya.

Pada tahun 2010, Thailand memiliki 232 cabang Court 
of Justice: 221 Pengadilan Negeri, sepuluh Pengadilan 
Banding, dan satu Mahkamah Agung.cxx Selama tahun 
2006-2008, tiga pengadilan baru dibentuk di Propinsi 
Surat-thani, Loqburi, dan Songkhla untuk memberikan 
akses terhadap pengadilan dalam waktu 1,5 jam.cxxi 
Thailand juga mempunyai beberapa pengadilan khusus 
seperti sebelas Pengadilan Administratif, Pengadilan 
Administratif Tingkat Pertama, satu Mahkamah Agung 
Administratif, dan satu Mahkamah Konstitusi.

Biaya persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak 
menjadi halangan bagi akses yudisial dalam kasus-kasus 
pidana mengingat tidak adanya biaya dalam kasus-
kasus pidana. Dalam hal kasus-kasus perdata, biayanya 
adalah dua persen dari total sengketa. Dengan demikian, 
jumlahnya dapat menjadi tinggi, terutama bagi kaum 
miskin.cxxii Selain itu, terdapat juga hambatan administratif 
lain seperti layanan-layanan keadilan yang sangat rumit 
dan membutuhkan pengetahuan hukum. Hambatan-
hambatan ini membuat kaum miskin semakin tidak dapat 
mengakses pengadilan.cxxiii Namun, kaum miskin dapat 
mengaksesnya melalui Unit Bantuan Hukum di Thailand, 
terutama Dewan Advokat Thailand.

g. Apakah undang-undang diberlakukan secara 
efektif, adil dan setara? Apakah orang yang 
mencari akses terhadap keadilan diberikan 
bantuan yang memadai?

Berdasarkan Konstitusi, semua orang Thailand adalah 
sama kedudukannya di hadapan hukum dan semua 
orang berhak atas perlindungan hukum. Semua orang 
Thailand mempunyai akses yang sama terhadap keadilan. 
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Thailand memberikan hak khusus kepada kaum Muslim 
di empat propinsi di Selatan: Satun, Yala, Pattani, dan 
Narathiwat. Di sana tidak ada Pengadilan Syariah tetapi 
Statuta Court of Justice (Statuta Organisasi Pengadilan) 
menyatakan bahwa dalam gugatan perdata seperti 
kasus keluarga dan keturunan, hakim-hakim Islam, disebut 
“Dato Yuttidham” juga dikenal sebagai “Kadi” akan 
hadir. Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Islam 
dalam Wilayah Hukum Propinsi Pattani, Narathiwat, 
Yala, dan Satun, B.E. 2489 diundangkan pada tahun 
1946 dan berlaku untuk gugatan-gugatan perdata 
mengenai keluarga dan keturunan/waris diantara warga 
Muslim Thailand. Keputusan untuk menerapkan hukum 
Islam bermula dari fakta bahwa lebih dari 80 persen 
populasi di empat propinsi ini adalah Muslim. Hukum ini 
diterapkan ketika kedua pihak adalah Muslim. Keputusan 
Dato Yutitham adalah final.

Kaum miskin berhak atas bantuan untuk akses yang 
sama terhadap pengadilan. Hal ini diberikan oleh 
Unit Bantuan Hukum Dewan Advokat Thailand. Kantor 
Bantuan Hukum Publik Dewan Advokat Thailand didirikan 
pada tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang tentang 
Advokat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung 
dan memberikan pelayanan bantuan hukum bagi kaum 
miskin dan kelompok khusus. Unit ini dikelola oleh Dewan 
Advokat Thailand di bawah pengawasan Komite Bantuan 
Hukum Publik. Bantuan hukum ini memberikan konsultasi 
dan nasihat hukum gratis mengenai permasalahan hukum, 
perwakilan cuma-cuma dan kegiatan diseminasi hukum. 
Lebih lanjut, unit ini juga mengelola bantuan hukum 
langsung dari hari Senin sampai Jumat dan bantuan 
hukum melalui situs web-nya. Lebih jauh, kaum miskin 
dapat meminta bantuan dari Kantor Kejaksaan Agung 
atau Asosiasi Pengacara Thailand. 

Kantor Bantuan Hukum Publik bergantung pada advokat-
advokat sukarelawan. Advokat-advokat sukarelawan 
menerima remunerasi berdasarkan ketentuan dalam 
Undang-Undang tentang Advokat. Menurut Undang-
Undang tentang Advokat, pendanaan Kantor Bantuan 
Hukum Publik berasal dari empat sumber yakni: APBN 
Pemerintah (setiap tahunnya sekitar 50 juta bath); Dewan 
Advokat Thailand (10 persen dari pendapatannya); 
donasi publik; dan bunga dari tiga sumber di atas.

Menurut statistik tahun 2008-2009, Kantor Bantuan 
Hukum Publik telah memberikan nasihat dan bantuan 
pada 54.620 kasus di tahun 2009 dan 57.356 kasus 
di tahun 2008 serta 6.955 kasus dengan layanan-
layanan perwakilan hukum yang nyata.cxxiv Namun, 
Kantor Bantuan Hukum Publik menghadapi sejumlah 
tantangan dan masalah. Satu masalah besar adalah 
rendahnya jumlah advokat yang menjadi sukarelawan 
dibandingkan jumlah kasus; dan anggaran yang kecil 
tidak cukup untuk pelaksanaan. Selain itu, jumlah advokat 
yang bekerja di wilayah lokal Thailand sangatlah sedikit; 
55.320 advokat terdaftar di Dewan Advokat Thailand.cxxv 
Sementara jumlah ini sebenarnya mencukupi, terdapat 
kekurangan advokat di daerah pedalaman di mana 
terdapat kekurangan advokat dan sistem hukum.cxxvi

h. Apakah undang-undang menetapkan reparasi 
yang memadai, efektif dan cepat bagi para 
korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi 
manusia atas kerugian yang mereka derita? 
Apakah para korban ini memiliki akses terhadap 
informasi yang relevan mengenai pelanggaran 
dan mekanisme reparasi? 

Hak untuk meminta ganti rugi bagi korban dan saksi 
diakui dalam Konstitusi 2007 serta KUHAP Thailand 
dan korban berhak untuk mengajukan reparasi secara 
langsung dari pelaku sesuai dengan hukum acara pidana 
dan dari negara sesuai dengan Undang-Undang tentang 
Kompensasi bagi Korban-korban Kejahatan B.E. 2544.

Untuk memohon reparasi dari pelaku kejahatan, JPU dapat 
mengajukan atas nama korban. Pada kenyataannya, akan 
menjadi lebih sulit untuk mendapatkan restitusi mengingat 
pihak yang dirugikan akan butuh bantuan dari penasihat 
hukum dan panjangnya proses peradilan perdata akan 
menghambat praktik tersebut. Lalu, akan menjadi sulit 
bagi korban untuk menerima kompensasi yang cukup 
atau kompensasi apapun dari pelaku. Dengan demikian, 
kompensasi dari negara akan lebih efektif.

Menurut UU tentang Kompensasi bagi Korban-korban 
Kejahatan B.E. 2544, seorang yang dirugikan 
adalah yang hidupnya, badannya, atau pikirannya 
terluka oleh tindak kejahatan, seperti tindak kejahatan 
yang terkait dengan seksualitas; terhadap hidup dan 
badan; menyebabkan luka fisik atau kematian; aborsi; 
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penelantaran anak; sakit atau manula. Permohonan 
dapat diajukan ke Komite melalui Kantor Bantuan 
Finansial bagi Orang yang Dirugikan dan Terdakwa 
dalam Kasus Pidana, Departemen Perlindungan Hak-Hak 
dan Kebebasan-Kebebasan, Kementerian Kehakiman 
atau Kantor Kehakiman (Office of Justice) di setiap 
propinsi dalam waktu satu tahun sejak tanggal kejahatan 
dilakukan dan diketahui oleh orang yang dirugikan.cxxvii

Korban dalam kasus pidana mempunyai akses terhadap 
informasi yang terkait mengenai pelanggaran dan 
mekanisme-mekanisme reparasi melalui Kantor Bantuan 
Finansial bagi Orang yang Dirugikan dan Terdakwa 
dalam Kasus Pidana, Departemen Perlindungan Hak-Hak 
dan Kebebasan-Kebebasan, Kementerian Kehakiman 
serta situs resmi Departemen Perlindungan Hak-hak dan 
Kebebasan-kebebasan <http://www.rlpd.moj.go.th>. 

i. Apakah undang-undang menetapkan, 
dan apakah JPU, hakim, dan petugas 
pengadilan mengambil langkah-langkah 
untuk meminimalisasi ketidaknyamanan para 
saksi dan korban (dan wakil-wakil mereka), 
melindungi mereka dari campur tangan yang 
tidak sah terhadap privasi mereka dengan 
sepatutnya dan menjamin keselamatan mereka 
dari intimidasi dan tindakan pembalasan dan 
juga keselamatan keluarga mereka dan para 
saksi sebelum, pada saat dan setelah proses 
yudisial, administratif, atau proses-proses lain 
yang berdampak pada kepentingan mereka?   

Berdasarkan Konstitusi, para korban dan saksi mempunyai 
hak untuk menerima perlakuan yang layak dalam proses 
yudisial. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi 
dalam Kasus-kasus Pidana B.E. 2546 menetapkan 
perlindungan umum dan khusus bagi saksi dalam kasus 
pidana, dan untuk pertimbangan, kompensasi, dan 
tunjangan bagi saksi. Selain itu, Kantor Perlindungan 
Saksi dibentuk pada tahun 2003 untuk menangani 
perlindungan saksi.

Peraturan Petugas-petugas Yudisial tentang Perlakuan 
terhadap Saksi B.E. 2548 menetapkan bahwa saksi 
diperlakukan dengan sopan dan tanpa diskriminasi, 
mengingat kebiasaan lokal dan tradisi. Peraturan itu 
juga menetapkan tunjangan-tunjangan dan langkah-

langkah untuk kenyamanan saksi dan langkah keamanan 
bagi saksi termasuk keluarganya sebelum, selama, dan 
setelah memberikan pengakuan. Saksi berhak untuk 
meminta perlindungan khusus di pengadilan dan setelah 
memberikan bukti lisan, pengadilan harus memberikan 
tunjangan kepada saksi. Korban, yang merupakan saksi 
penting, berhak atas perlindungan yang sama dengan 
saksi pada umumnya.

KUHAP Thailand diamandemen untuk memasukkan 
prosedur baru untuk interogasi terhadap anak-anak 
yang merupakah korban kekerasan, terutama kekerasan 
dalam rumah tangga, dengan mempersilahkan mereka 
untuk mempunyai penuntut, psikolog, dan pekerja sosial 
untuk hadir dalam interogasi. Pengakuan saksi dengan 
teleconference dapat dilakukan selama persidangan 
untuk mengurangi konfrontasi dengan terdakwa.cxxviii 

Selain itu, Undang-Undang tentang Kompensasi bagi 
Korban-korban Kejahatan BE 2544 Tahun 2001 juga 
menetapkan langkah-langkah untuk mempertimbangkan 
kompensasi bagi korban atau orang yang dirugikan 
dalam kasus-kasus pidana.

4. Keadilan diputus oleh pengadilan dan lembaga-
lembaga keadilan yang kompeten, tidak memihak 
dan independen

a. Apakah JPU, hakim dan petugas-petugas 
pengadilan diangkat, diangkat kembali, 
dipromosikan, ditugaskan, didisiplinkan dan 
diberhentikan dengan cara yang mendorong 
independensi dan akuntabilitas? 

Sebelumnya, lembaga kehakiman dikelola oleh 
Kementerian Kehakiman tetapi pada tahun 2000, 
lembaga kehakiman sepenuhnya terpisah dari 
Kementerian Kehakiman. Presiden Mahkamah Agung 
bertindak sebagai kepala kehakiman. Pengadilan 
mempunyai badan administratif pusat independen, Kantor 
Kehakiman, yang memiliki kewenangan dan tugas untuk 
mendukung proses peradilan dalam segala aspek kerja 
administratif, urusan yudisial dan teknis yudisial, termasuk 
kerjasama dengan badan-badan pemerintah lainnya.cxxix 

Selain itu, untuk mencapai kemandirian yudisial, masa 
kerja hakim harus diamankan dengan rule of law, dimana 
hakim hanya dapat diganti karena alasan kematian, 
cacat, mengundurkan diri, pensiun dan ketidakbebasan 
sebagai hasil dari malpraktik. 
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Bab197(2) Konstitusi menegaskan kemandirian hakim 
sebagai berikut: “Hakim independen dalam peradilan 
yang adil, layak, lancar dan pengadilan kasus sesuai 
dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan” 
dan “Pemindahan hakim tanpa persetujuan awal darinya 
tidak diperbolehkan kecuali dalam hal pemindahan 
berkala, promosi naik jabatan, menjalani sanksi atau 
menjadi terdakwa dalam kasus pidana, mengadili 
kasus yang merugikan keadilan dalam peradilan dan 
pengadilan kasus atau dalam kasus force majeure atau 
kebutuhan lain yang tak dapat dihindari.”cxxx

Terlepas dari jaminan konstitusional ini, terdapat juga 
beberapa undang-undang untuk memastikan independensi 
kehakiman, seperti Undang-Undang tentang Organisasi 
Peradilan B.E. 2543, yang dalam Pasal 32 menetapkan 
bahwa tanggung jawab penugasan, pemindahan, dan 
pembaruan kasus; dan Peraturan Petugas-petugas Yudisial 
lainnya mengenai Penanganan Kasus.

Pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim 
dilakukan oleh Raja. Dalam hal Court of Justice, 
Komisi Yudisial mengawasi penunjukan, promosi, dan 
kedisplinan hakim, lalu pengangkatan dan pemberhentian 
hakim Court of Justice harus disetujui oleh Komisi Yudisial 
dari Court of Justice sebelum mereka diajukan ke Raja. 
Promosi, kenaikan gaji dan hukuman terhadap hakim 
Court of Justice harus disetujui oleh Komisi Yudisial Court 
of Justice.cxxxi

Dengan demikian, lembaga kehakiman dan fungsinya 
hampir independen baik dari lembaga eksekutif 
maupun legislatif. Hakim diatur dengan Aturan tentang 
Layanan Yudisial B.E. 2543 dan dapat diberhentikan 
hanya apabila terbukti tidak tegas, tidak mampu, atau 
menyalahgunakan kekuasaan.

Pada praktiknya, terdapat beberapa kasus mengenai 
pemberhentian hakim di Thailand. Sebagai contoh, 
pada tanggal 26 Juli 2009, Hakim Petchwat 
Watthanapongsirikul, seorang hakim di Pengadilan 
Ketenagakerjaan,cxxxii dibebastugaskan oleh Raja karena 
perannya sebagai pemimpin demonstran kaus merah. 
Ia dinyatakan bersalah melanggar Bab 15(7) Undang-
Undang Pembentukan Pengadilan dan Hukum Acara 
Ketenagakerjaan.cxxxiii Pada tanggal 13 Juli 2010, Raja 
memberhentikan Hakim Toppong Thamnieb dan Hakim 

Chaipruk Himmaparn karena tindakan malpraktik mereka 
terkait dengan Aturan Pelayanan Yudisial.cxxxiv Pada tanggal 
14 Oktober 2010, Hakim Prayuth Neerapol, seorang 
hakim di Pengadilan Pidana Thonburi dibebastugaskan 
oleh karena kelakuannya yang tidak pantas.cxxxv Dan saat 
ini, Komisi Yudisial Court of Justice memutuskan untuk 
membawa kasus Hakim Somsak Chantakul ke Raja untuk 
memberhentikannya karena kehidupan sosialnya yang 
tidak pantas dan ketidaktegasannya yang melanggar 
Kode Etik Hakim.cxxxvi

b. Apakah JPU, hakim dan petugas pengadilan 
mendapatkan pelatihan, sumber daya dan 
kompensasi yang memadai yang sepadan 
dengan tanggung jawab kelembagaan 
mereka? Berapa persentase anggaran negara 
yang dialokasikan untuk kehakiman dan 
lembaga-lembaga keadilan utama lainnya, 
seperti pengadilan?

Hakim di Thailand direkrut oleh Komisi Yudisial dan 
diangkat oleh Raja. Selain memiliki kualifikasi-kualifikasi 
tertentu – seperti, warga negara Thailand, lulus ujian 
advokat Thailand, minimal berusia 25 tahun – seorang 
kandidat harus melewati ujian kompetitif yang diadakan 
oleh Komisi. Ketika diterima, mereka akan dilatih sebagai 
hakim yang sedang mengikuti pelatihan (judge-trainee) 
selama satu tahun. Kandidat-kandidat tersebut yang 
menyelesaikan pelatihan dengan baik akan disetujui 
oleh Komisi dan diajukan ke Raja untuk pengangkatan 
sebagai hakim.cxxxvii Namun, hakim-hakim baru tidak 
memiliki pengalaman.

Untuk bisa menjadi JPU, para sarjana hukum harus memiliki 
kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam Aturan Jaksa 
Penuntut Umum BE 2521 (1978), seperti misalnya 
memiliki gelar sarjana hukum, warga negara Thailand, 
minimal berusia 25 tahun, lulus Asosiasi Advokat Thailand 
serta melewati ujian pelatihan JPU. Setelah melewati ujian 
pelatihan JPU, mereka akan dipanggil untuk ikut serta 
dalam latihan dan akan dievaluasi sebelum diangkat 
sebagai Asisten JPU Wilayah. Setiap JPU yang mengikuti 
pelatihan harus dilatih oleh Kejaksaan Agung minimal 
selama 1 tahun dan harus dievaluasi oleh Komite JPU untuk 
menentukan apakah ia berhasil memperoleh kemampuan 
dan pengetahuan yang cukup dan memiliki perilaku 
pantas untuk ditunjuk sebagai Asisten JPU Wilayah.cxxxviii
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Maka, bagi para JPU, hakim, dan petugas yudisial, 
terdapat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab 
untuk memberikan pelatihan, yakni Lembaga Pelatihan 
Yudisial bagi Para Hakim dan Petugas Yudisial, dan 
Lembaga Pengembangan dan Pelatihan Kejaksaan 
Agung bagi JPU. Lembaga-lembaga ini mengawasi semua 
pelatihan dan menyelenggarakan konferensi, seminar, 
simposium bagi para hakim, petugas yudisial, dan JPU 
dalam rangka memfasilitasi kerja-kerja pengadilan. 
Dalam beberapa tahun belakangan, Court of Justice telah 
mengejar program-program pelatihan di luar negeri untuk 
meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 
perspektif dan instrumen internasional diantara para 
hakim.

Secara statistik, Thailand setiap tahunnya mengalokasikan 
anggaran untuk kehakiman dan lembaga-lembaga 
yudisial lainnya seperti Court of Justice, Pengadilan 
Administratif, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, 
Kepolisian Kerajaan Thailand, Komnas HAM dan NACC. 
Berdasarkan Statistik, dari tahun 2006 sampai 2010,cxxxix 
Thailand mengalokasikan 0,7 persen anggaran Negara 
kepada Pengadilan, 0,3 persen kepada Kejaksaan 
Agung, 3,8 persen kepada Kepolisian Kerajaan 
Thailand, 0,008 persen kepada Komnas HAM dan 0,04 
persen kepada NACC. Untuk tahun 2011, anggaran 
yang dialokasikan untuk kehakiman dan lembaga-
lembaga yudisial lainnya sama seperti tahun sebelumnya. 
Thailand mengalokasikan 14,5 miliar baht (0,7 persen) 
kepada Court of Justice, Pengadilan Administratif dan 
Mahkamah Konstitusi; 6,4 miliar THB (0,31 persen) 
kepada Kejaksaan Agung; 75 miliar baht (3,62 persen) 
kepada Kepolisian Kerajaan Thailand; 182 juta baht 
(0,008 persen) kepada Komnas HAM; dan 1032,1 juta 
baht (0,05 persen) kepada NACC.cxl

c. Apakah proses peradilan dilakukan secara 
tidak memihak dan bebas dari pengaruh yang 
tidak patut oleh pejabat-pejabat public atau 
perusahaan swasta?

Sebagaimana dijelaskan di atas, independensi lembaga 
kehakiman dijamin oleh Konstitusi. Untuk melindungi hakim 
dari tekanan luar atau pengaruh dari sumber-sumber lain, 
masa jabatan mereka dijamin oleh rule of law. Lebih 
lanjut, hakim tidak diperbolehkan untuk menjadi pejabat 
politik atau memegang posisi politik.cxli Langkah-langkah 

ini mencoba untuk mencegah perilaku keberpihakan dan 
pengaruh tidak pantas oleh pejabat publik atau bentuk 
kerja sama pribadi.

Namun dalam praktiknya, pengaruh pejabat publik atau 
perusahaan swasta dalam proses persidangan telah 
sering terjadi. Contohnya pada tahun 2007, pengacara 
Thaksin dan rekan-rekannya berusaha untuk menyuap 
petugas pengadilan dengan uang 2 juta baht. Saat itu 
dipercaya bahwa itu merupakan usaha untuk membuka 
jalan kepada hakim. Selain itu, kredibilitas Mahkamah 
Konstitusi menghadapi tantangan yang penting pada 
saat menunggu jatuhnya putusan mengenai pembubaran 
Partai Demokrat pada November 2010 karena lima 
klip video menunjukkan mantan petugas pengadilan, 
Pasit Sakdanarong dan dua orang hakim mendiskusikan 
cara-cara untuk menangkal dampak negatif dari tuduhan 
penggelapan yang melibatkan rekrutmen petugas 
pengadilan, diunggah ke YouTube oleh “ohmygod3009”.cxlii

d. Apakah pengacara atau penasihat hukum yang 
disediakan oleh pengadilan bagi terdakwa, 
saksi,dan korban, kompeten, terlatih, dan dalam 
jumlah yang cukup?

Sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan wajib 
untuk menyediakan pengacara/advokat atau penasihat 
hukum berdasarkan KUHAP. Untuk dapat disebut sebagai 
advokat, syaratnya adalah memiliki gelar sarjana hukum 
dari sebuah universitas di Thailand serta melewati 7-8 
bulan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan 
Advokat Thailand. Selain itu, sarjana hukum dapat 
menjadi advokat magang (yakni, paralegal magang) 
selama 1 tahun di sebuah kantor hukum dan kemudian 
lulus ujian Dewan Advokat sebelum mengajukan 
permohonan ke Dewan Advokat untuk mendapatkan izin 
praktik. Mereka yang ingin melakukan hal tersebut dapat 
mengambil gelar pendidikan Advokat (Barrister-at-Law), 
kursus lanjutan satu tahun yang diberikan oleh Lembaga 
Advokat Thailand.

Sejak tanggal 20 Agustus 2010, sejumlah advokat yang 
tergabung sebagai anggota Dewan Advokat Thailand 
berjumlah 55.320 orang. Jumlah ini cukup banyak 
dibandingkan dengan jumlah hakim (4.296) dan JPU 
(3.187). Jumlah advokat yang terdaftar sebagai pembela 
umum hanya berjumlah 100-200 advokat di setiap 
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pengadilan, yang adalah tidak cukup. Setiap tahun, 
pengadilan akan memberikan 3-5 kasus per tahun, dan 
mungkin membayar komisi, tergantung pada aturan 
Komite Administratif Court of Justice, sekitar 2.000-10.000 
baht (sekitar 70-350 dollar AS) per kasus. Kebanyakan 
pembela umum adalah laki-laki, berusia antara 25-36 
tahun, dan hanya memiliki sedikit pengalaman menjadi 
pembela umum. Memang, sebagian besar pembela 
umum adalah advokat-advokat muda yang baru lulus 
ujian Dewan Advokat. Advokat-advokat ini mendapatkan 
pengalaman-pengalaman praktis, termasuk pengalaman 
beracara dari kasus-kasus yang diberikan oleh Pengadilan 
sebagai pembela umum.cxliii

Tujuan menyediakan advokat yang ditunjuk oleh 
Pengadilan untuk terdakwa adalah untuk melindungi hak-
hak dan kebebasan-kebebasan terdakwa dan menjamin 
persamaan selama proses persidangan. Sayangnya, 
pembela umum yang ditunjuk oleh pengadilan tidak 
dapat melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan 
terdakwa secara memadai. Menurut pengajuan delik 
aduan pada Komisi Hak Asasi Manusia Asia (Asian 
Human Rights Commission), terdapat banyak kasus di 
mana perlindungan hak asasi manusia meragukan peran 
pembela umum dan menyoroti kegagalan mereka untuk 
secara patut mewakili klien mereka.cxliv

e. Apakah prosedur-prosedur hukum dan gedung 
pengadilan menjamin akses, keselamatan  dan 
keamanan yang memadai bagi terdakwa, JPU, 
hakim dan petugas pengadilan sebelum, pada 
saat dan setelah proses yudisial, administratif, 
atau proses-proses lain? Apakah ada jaminan 
yang sama bagi masyarakat dan semua pihak 
terkait selama proses?

Tidak ada sektor khusus yang bertanggungjawab atas 
keamanan dan perlindungan JPU, hakim, petugas yudisial 
serta petugas pengadilan. Namun, Peraturan Menteri 
tentang Keamanan Nasional, B.E. 2552, menetapkan 
bahwa semua organisasi pemerintah harus memiliki 
mekanisme keamanannya sendiri,cxlv sehingga Kantor 
Petugas Yudisial, Kejaksaan Agung serta Kantor Court of 
Justice, termasuk Pengadilan Administratif dan Mahkamah 
Konstitusi harus menyediakan keamanan bagi personel 

dan lembaga mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka 
diberi wewenang untuk menyewa perusahaan keamanan 
untuk melindungi diri mereka.

Biasanya, sistem keamanan di pengadilan akan dipasang 
oleh perusahaan swasta untuk memberikan perlindungan 
menyeluruh bagi orang-orang di pengadilan. Hanya 
apabila hakim terancam, polisi di wilayah tersebut akan 
ditugaskan melindungi mereka. Dalam beberapa kasus, 
ketika hakim berisiko menjadi korban, ia dapat meminta 
perlindungan keamanan khusus. Langkah-langkah ini 
cukup untuk kasus-kasus pidana dan perdata biasa, 
tapi tidak untuk kasus-kasus penting, yang mungkin 
dipengaruhi oleh campur tangan politik, khususnya kasus-
kasus pidana yang melibatkan orang dengan posisi 
politik di Mahkamah Agung.cxlvi

Terdapat beberapa kasus di mana hakim dan JPU dibunuh. 
Tahun 2004, Hakim Rapin Rueankaew, seorang hakim di 
Pengadilan Propinsi Pattani, ditembak mati di Pattani.cxlvii 

Selain itu, dalam beberapa situasi, orang-orang ini dan 
keluarga mereka menjadi korban, contohnya, pada 
tanggal 3 Maret 2009, Hakim Unita Limsinsomboon, 
seorang hakim di Pengadilan Propinsi Pitsanulok dan 
istri dari Kepala Jaksa di Kejaksaan Agung, dibunuh 
di rumahnya di Pitsanulokcxlviii; atau pada tanggal 23 
September 2010, istri dari Kepala Jaksa di Surat Thani 
dibunuh di sebuah bis umum di Ratchaburi.cxlix Baru-baru 
ini, dalam kasus mengenai pembubaran Partai Demokrat, 
hakim menerima ancaman-ancaman kematian atau yang 
membahayakan fisik.

Anggota masyarakat, jurnalis, dan pihak-pihak yang 
terkait menikmati perlindungan yang sama yang diberikan 
oleh Pengadilan. Terdapat beberapa pengecualian, 
sebagai contoh, korban dan saksi berhak untuk menikmati 
perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang 
tentang Perlindungan Saksi dalam Kasus-kasus Pidana 
B.E. 2546, Undang-Undang tentang Kompensasi bagi 
Korban-korban Kejahatan, B.E. 2544, dan aturan-aturan 
lain seperti Aturan Petugas Yudisial tentang Perlakuan 
terhadap Saksi, B.E. 2548 atau Aturan Petugas Yudisial 
tentang Perlindungan dan Tunjangan bagi Saksi dalam 
Kasus-kasus Pidana, B.E. 2548.
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Potret Singkat

Nama resmi Republik Sosialis Vietnam

Ibukota Hanoi

Kemerdekaan 1945

Latar belakang sejarah Kebudayaan dan asal-usul bangsa Vietnam dapat ditelusuri dari dataran subur Delta Sungai Merah 
di bagian utara Vietnam. Setelah berabad-abad membangun peradaban dan perekonomian 
berdasarkan panen padi yang teririgasi, pada abad kesepuluh bangsa Vietnam mulai memperluas 
wilayah Selatan dalam pencarian lahan pertanian baru. Hingga pertengahan abad kesembilan 
belas, bangsa Vietnam secara bertahap berpindah ke dataran pantai sempit Peninsula Indocina, yang 
akhirnya memperluas jangkauan mereka ke Delta Sungai Mekong yang luas. Sejarah bangsa Vietnam 
merupakan kisah perjuangan membangun rasa kebangsaan di rentangan daratan sempit sepanjang 
1.500 kilometer, dan untuk mempertahankannya dari tekanan internal dan eksternal.
Cina merupakan sumber utama ide-ide asing Vietnam dan ancaman paling awal terhadap kedaulatan 
nasionalnya. Akibat dari kontrol Cina selama satu milenium yang dimulai sejak tahun 111 SM, bangsa 
Vietnam mengasimilasi pengaruh Cina dalam area administrasi, hukum, pendidikan, sastra, bahasa 
dan budaya. Bahkan setelah sembilan abad kemerdekaan Vietnam, sejak akhir abad kesepuluh 
hingga paruh kedua abad kesembilan belas, bangsa Cina masih memiliki pengaruh budaya, jika 
bukan politik, yang patut dipertimbangkan terutama pada kalangan elit.
Penaklukan Vietnam oleh Perancis dimulai pada tahun 1858 dan berakhir pada tahun 1884.
Vietnam menjadi bagian Indocina Perancis pada tahun 1887. Vietnam menyatakan kemerdekaan 
setelah Perang Dunia II, tetapi Perancis terus berkuasa hingga tahun 1954 sampai ia dikalahkan 
oleh kekuatan Komunis dibawah pimpinan Ho Chi Minh. Berdasarkan Perjanjian Jenewa tahun 
1954, Vietnam dibagi menjadi bagian Utara Komunis dan Selatan Anti-Komunis. Bantuan ekonomi 
dan militer Amerika Serikat untuk Vietnam Selatan berkembang selama tahun 1960-an dalam usaha 
untuk memperkuat pemerintah, namun angkatan bersenjata Amerika Serikat kemudian ditarik setelah 
adanya persetujuan gencatan senjata pada tahun 1973. Dua tahun kemudian, militer Vietnam Utara 
menguasai Vietnam Selatan dan mempersatukannya di bawah kekuasaan Komunis. Walaupun 
telah kembali damai, hingga lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi negara ini masih sedikit. 
Sejak diberlakukannya kebijakan “Doi moi” (Renovasi) pada tahun 1986, otoritas-otoritas Vietnam 
berkomitmen untuk meningkatkan liberalisasi ekonomi dan mengadakan reformasi struktural yang 
diperlukan untuk melakukan modernisasi ekonomi dan menghasilkan industri-industri yang kompetitif 
dan berorientasi ekspor.

Luas Vietnam terletak di semenanjung Indocina Asia Tenggara dan memiliki luas sekitar 331.688 kilometer 
persegi. Negara yang berbentuk S ini memiliki jarak dari utara ke selatan sepanjang 1.650 kilometer 
dan wilayah tersempitnya memiliki lebar 50 kilometer.

Batas-batas wilayah Cina, Laos, Kamboja

Populasi 85,8 juta jiwa (Sensus Nasional tahun 2009), 49,4 persen laki-laki, 50,6 persen perempuan.

Demografi 0-14 tahun  : 26,1 persen (laki-laki 12.069.408/ perempuan 11.033.738)
15-64 tahun  : 68,3 persen (laki-laki 30.149.986/ perempuan 30.392.043)
65 tahun keatas : 5,6 persen (laki-laki 1.892.505/ perempuan 3.039.078) 
(perkiraan tahun 2010)

Kelompok-kelompok etnis 54 kelompok etnis. Kelompok etnis Kinh berjumlah 73,594 juta jiwa (sebesar 85,7 persen) sementara 
12,253 juta jiwa (14,3 persen) merupakan kelompok etnis lainnya.

Bahasa Vietnam (resmi), Inggris (semakin diminati sebagai bahasa kedua), beberapa bahasa Perancis, 
Mandarin, dan Khmer, bahasa-bahasa pegunungan (Mon-Khmer dan Malayo-Polinesia).

Agama Budha 9,3 persen, Katolik 6,7 persen, Hoa Hao 1,5 persen, Cao Dai 1,1 persen, Protestan 0,5 
persen, Islam 0,1 persen, tidak beragama 80,8 persen. (Sensus tahun 1999)

Pendidikan dan melek 
huruf

tingkat melek huruf untuk populasi berusia 15 tahun keatas meningkat 3,7 persen (dari 90,3 persen 
pada tahun 1999 menjadi 94,0 persen di tahun 2009). Hampir empat juta orang yang tidak pernah 
bersekolah (5,0 persen dari total populasi berusia 5 tahun keatas). (Sensus tahun 1999)
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Kesejahteraan tingkat kemiskinan di Vietnam telah berkurang lebih dari setengahnya, dari 58,1 persen pada tahun 
1993 menjadi 14,5 persen pada tahun 2008. Miskin pangan berkurang dua pertiga dari 24,9 
persen menjadi 6,9 persen.

Produk Domestik Bruto 
(PDB)

Antara 2001 hingga 2010, rata-rata pertumbuhan PDB per tahun 7,2 persen. Rata-rata PDB per 
kapita di tahun 2010 diharapkan mencapai 1.200 dollar AS, tiga kali lipat dari tahun 2000. 
Vietnam sekarang dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah kebawah.i

Sistem Pemerintahan Cabang Eksekutif: Presiden Vietnam berfungsi sebagai kepala negara dan juga bertugas sebagai 
komandan angkatan bersenjata (simbolis) dan Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. 
Perdana Menteri Vietnam mengepalai kabinet yang saat ini terdiri dari tiga orang deputi perdana 
menteri dan kepala-kepala dua puluh enam kementerian dan komisi, yang semuanya disahkan oleh 
Majelis Nasional.
Cabang Legislatif: Majelis Nasional (atau Quoc Hoi, memiliki 493 kursi dan para anggota dipilih 
melalui pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun) adalah badan perwakilan rakyat tertinggi, 
dan satu-satunya organisasi dengan kekuasaan legislatif.
Cabang Yudikatif: Puncak kehakiman Vietnam adalah Mahkamah Agung Rakyat Vietnam (Supreme 
People’s Court of Vietnam, SPC), yang merupakan pengadilan tertinggi untuk banding dan peninjauan 
kembali. SPC bertanggungjawab kepada Majelis Nasional Vietnam, yang mengawasi anggaran 
kehakiman dan menegaskan calon-calon dari presiden ke SPC dan Kejaksaan Agung Rakyat Vietnam. 
Kejaksaan Agung Rakyat Vietnam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penahanan. 
Di bawah SPC adalah pengadilan negeri dan pengadilan propinsi rakyat, pengadilan-pengadilan 
militer dan administratif, pengadilan ekonomi dan pengadilan ketenagakerjaan. Pengadilan-
pengadilan rakyat adalah pengadilan tingkat pertama. Menteri Pertahanan (MP) memiliki pengadilan-
pengadilan militer, yang memiliki aturan-aturan yang serupa dengan pengadilan-pengadilan sipil.

Keanggotaan dalam 
organisasi-organisasi 
internasional dan 
perjanjian-perjanjian 
hak asasi manusia 
yang telah diratifikasi 
dan dimasukkan dalam 
peraturan perundang-
undangan lokal: 

Vietnam merupakan negara pihak pada lima dari sembilan perjanjian utama hak asasi manusia 
internasional dan telah menandatangani beberapa lainnya. (lihat Bagian B).

Tinjauan

Landasan, Evolusi dan Interpretasi Rule of Law

Di Vietnam, rule of law harus dipahami dalam konteks 
sejarah panjang pengaruh asing dan perjuangan untuk 
menentukan nasib sendiri. Pengaruh utama dalam sejarah 
pra-kolonial datang dari Cina, yang berkuasa selama 
milenium pertama Masehi, dan terus memiliki pengaruh 
yang cukup besar sampai abad ke-19 ketika Perancis 
menduduki Vietnam sebagai kekuatan kolonial.

Ide-ide Konfusius mendukung praktik bahwa kebaikan 
moral akan membuat hukum tidak penting, dan ini sesuai 
dengan keadaan sebelum penjajahan dengan sedikit 
kemampuan untuk menerapkan pengawasan yang 
terpusat. Hampir satu abad Perancis berkuasa (1867-

1954), membawa idenya sendiri mengenai rule of law, 
tetapi undang-undang diarahkan untuk mempertahankan 
administrasi kolonial.ii Perubahan-perubahan revolusioner 
di dalam Republik Perancis juga memperkenalkan ide-
ide liberal seperti kesetaraan hukum, kemerdekaan, 
kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hal 
ini pada akhirnya di-asimilasi ke dalam perjuangan anti-
kolonial.iii

Gelombang pengaruh ketiga muncul pada kemerdekaan 
Komunis utara, yang menyingkirkan para pejabat 
kehakiman dan advokat yang berpendidikan Perancis, dan 
memperkenalkan praktisi-praktisi hukum berpendidikan 
Soviet. Peran eksplisit Partai Komunis sebagai pemimpin 
negara di bawah Konstitusi merupakan hasil langsung 
dari perang kemerdekaan Vietnam. Kongres Partai 
Ketiga tahun 1960 secara formal mengadopsi doktrin 
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legalitas sosialis Soviet (sotsialisticheskaia zakonnost). 
Doktrin ini mengedepankan “hukum sebagai bagian dari 
‘super-struktur’, yang merefleksikan ‘keinginan kelas yang 
berkuasa’ (‘the will of the ruling class’) (y chi cua giai cap 
thong tri) dan dominasi mereka atas alat-alat produksi”.iv 

Namun demikian, para sarjana berpendapat bahwa 
“aturan kebaikan” Konfusian masih memiliki pengaruh di 
luar aparat pemerintah.

Konsep “negara hukum”(rule of law state) dibahas 
pada Plenum ke-2 Komite Pusat Partai Komunis Vietnam 
(Communist Party of Vietnam, CPV) Masa Jabatan ke-7 
di dalam proses mengamandemen Konstitusi tahun 
1980. Sejak itu, pengembangan “negara hukum” 
diidentifikasikan sebagai prinsip untuk mereformasi aparat 
pemerintah.v Pada Kongres Partai ke-8, istilah “negara 
hukum sosialis” menggantikan konsep “kediktatoran 
Proletar” dan pada akhirnya diterima dan dicatat dalam 
laporan-laporan kebijakan CPV dan pada Kongres 
Nasional ke-9 tahun 2001. Kemudian, konsep “negara 
hukum” dimuat dalam amendemen Konstitusi tahun 1992 
pada bulan Desember 2001 dan ditetapkan dalam Pasal 
12 Konstitusi.

Pertanyaan yang muncul mengenai bagaimana 
konsep “negara hukum” dipahami dalam konteks ini 
dan hubungannya dengan prinsip-prinsip rule of law 
(negara hukum, untuk selanjutnya disebut rule of law), 
tata pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia 
sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN.

Sebagaimana diharapkan, mengingat konteks dimana 
prinsip ini berkembang pada tahun 1980-an dan 
1990-an, konsep “rule of law” di Vietnam berasal dari 
hubungannya dengan ideologi politik negara yang 
sedang berkuasa. Walaupun memiliki istilah dasar 
yang sama, pengertian kata “rule” memiliki beberapa 
konotasi yang berbeda dengan konsep Barat yang 
biasanya dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola 
yang demokratis, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 
berikut:vi

Konsep “rule of law” Barat Rule of law Sosialis

Demokrasi pluralis Demokrasi non-pluralis

Pemisahan kekuasaan 
negara

Pemusatan kekuasaan 
negara

Superioritas hak-hak individu Hak-hak individu di bawah 
kepentingan-kepentingan 
sosial

Independensi peradilan Subordinasi peradilan

Kebebasan informasi Kualifikasi-kualifikasi  
tentang kebebasan 
informasi (Dijamin oleh 
Pasal 69 Konsitusi tetapi 
dikualifikasikan dalam 
keputusan-keputusan lain)

Akses terhadap prinsip-
prinsip keadilan

Akses terbatas terhadap 
prinsip-prinsip keadilan

Namun, gelombang pengaruh keempat yang datang 
sebagai ide-ide neo-liberal mulai memberikan tekanan 
dari luar. Reformasi-reformasi ekonomi sudah dibutuhkan 
sejak tahun 1980-an saat ekonomi yang dipimpin oleh 
negara berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
lokal. Kemudian dimulai reformasi yang dikenal sebagai 
Doi Moi, “Renovasi” pada tahun 1986. Kejatuhan 
negara-negara Komunis Eropa semakin mengikis 
dukungan eksternal bagi Vietnam, sehingga Vietnam 
mulai semakin berharap pada negara-negara ASEAN 
untuk investasi. Hal ini mensyaratkan adanya perubahan 
mendasar atas sikap terhadap properti swasta (sementara 
menolak ide-ide liberal hukum Perancis, yang membawa 
sifat-sifat kolonial), dan membentuk kemampuan prediksi 
dan stabilitas yang diperlukan untuk mengoperasikan 
ekonomi pasar kapitalis. Sebagaimana telah dikatakan 
oleh Gillespie, 

“Pemikiran ekonomi komando sangat mempengaruhi 
komite penyusun yang pertama yang dilaksanakan pada 
tahap-tahap awal doi moi. Doktrin-doktrin nha nuoc 
phap quyen (negara yang berdasarkan hukum) yang 
diperkenalkan pada tahun 1991 memperkenalkan para 
pembuat hukum pada pemikiran baru Barat mengenai 
legalitas. Setelah Partai menyetujui integrasi ekonomi 
internasional di tahun 2001, banyak dari keberatan 
epistemologis akan legalitas Barat menguap.”vii
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Sekarang, Vietnam masih dalam proses reformasi 
hukum, dan berlapis-lapis pengaruh telah hadir sebagai 
perwujudan tantangan reformasi akibat konsep-konsep 
yang tidak sesuai dalam setiap kerangka hukum Konfusian, 
Perancis, sosialis dan neo-liberal. Sejak tahun 1986, 
pemerintah Vietnam mengatakan telah memberlakukan 
atau merevisi sekitar 13.000 undang-undang dan 
peraturan daerah.viii Rancangan undang-undang dan 
ordonansi Majelis Nasional terbuka untuk pendapat 
umum di media masa, dan Vietnam telah menegaskan 
bahwa upaya-upayanya telah dipuji oleh Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) dan mitra-mitra internasional.ix

Kendati melakukan reformasi, Resolusi 8-NQ/TW yang 
diterbitkan pada Januari 2002 terusmenegaskan dominasi 
teori-teori hukum Marxis-Leninis yang digabungkan dengan 
aturan kebaikan Konfusian. Sektor privat, kementerian-
kementerian dan departemen-departemen kehakiman 
yang berbeda juga memiliki sikap yang berbeda dan 
konsepsi “rule of law” dalam negara tidak seragam. 
Pertanyaan penelitian yang utama yang diangkat oleh 
konteks ideologis dari konsep “negara hukum” di Vietnam 
adalah bagaimana perbedaan-perbedaan konseptual ini 
mempengaruhi administrasi peradilan dan implementasi 
rule of law dalam praktik-praktik dan institusi-institusi 
peradilan.

Struktur-struktur utama rule of law

“Negara hukum sosialis” di Vietnam mengandung 
beberapa prinsip utama yang secara luas diasosiasikan 
dengan rule of law:x

•	 Supremasi Konstitusi dan hukum,
•	 Kesetaraan semua orang dihadapan hukum,
•	 Penghormatan hak asasi manusia dan juga nilai-nilai 

komunitas dan ketertiban sosial,
•	 Sentralisasi kekuasaan-kekuasaan negara yang 

demokratis.

Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional 

Vietnam adalah Negara Pihak pada lima perjanjian 
utama hak asasi manusia internasional, termasuk:
•	 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)  (berlaku 4 Januari 
1969), diaksesi pada tanggal 9 Juni 1982 dengan 
reservasi Pasal 22.

•	 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik (ICCPR) (berlaku 23 Maret 1976), diaksesi 
pada tanggal 24 September 1982.

•	 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya (ICESCR) (berlaku 23 Maret 
1976), diaksesi Vietnam pada tanggal 24 
September 1982.

•	 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (berlaku 
sejak 3 September 1981), Vietnam mengaksesi 
pada tanggal 17 Februari 1982 dengan reservasi 
Pasal 29 Paragraf 1.

•	 Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC) (berlaku 
2 September 1990), Vietnam mengaksesi pada 
tanggal 28 Februari 1990.

Sebagai tambahan, Vietnam mengaksesi dan 
menandatangani beberapa konvensi penting hak asasi 
manusia internasional lainnya, termasuk:
•	 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman 

terhadap Kejahatan Genosida tahun 1948 (diaksesi 
pada tanggal 9 Juni 1981).

•	 Konvensi tentang Tidak Berlakunya Daluarsa 
untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap 
Kemanusiaan tahun 1968 (diaksesi pada tanggal 
6 Mei 1983).

•	 Konvensi Internasional tentang Penindasan dan 
Penghukuman terhadap Kejahatan Apartheid tahun 
1973 (diaksesi pada tanggal 9 Juni 1981).

•	 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 
ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2007.
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Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional 
yang belum ditandatangani atau diratifikasi oleh Vietnam 
adalah:
•	 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak 

Semua Buruh Migran dan Keluarga Mereka (berlaku 
1 Juli 2003).

•	 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua 
Orang dari Penghilangan Paksa (berlaku 23 
Desember 2010).

•	 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi 
atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) 
(berlaku 26 Juni 1987).

Pemerintah Vietnam telah menyatakan bahwa mereka 
sedang dalam proses untuk mengaksesi Konvensi 
Menentang Penyiksaanxi dan sedang mempertimbangkan 
ratifikasi Statuta Roma  Mahkamah Pidana Internasional 
(Statuta Roma).xii Dokumen-dokumen hukum domestik 
diumumkan atau diamendemen untuk memenuhi 
kewajiban-kewajiban Vietnam berdasarkan perjanjian-
perjanjian internasional yang telah diratifikasi sehingga 
tidak menghalangi implementasinya (Pasal 3 dan 82 
Undang-Undang Pengumuman Dokumen-Dokumen 
Hukum Normatif (Law on the Promulgation of Legal 
Normative Documents) Tahun 2008.

Administrasi peradilan

Indikator Jumlah

Jumlah hakim: sekitar 5.500 Bruto (per kapita): sekitar 1/15.455

Jumlah advokat: sekitar 6.000 pengacara praktik, dan 2.500 
pengacara magang

Bruto (per kapita): sekitar 1/10.000

Jumlah penerimaan advokat per tahun? Informasi tidak tersedia Bruto (setara dengan dollar AS)

Standar jangka waktu pelatihan/kualifikasi: 6,5 tahun (4 tahun di fakultas hukum, 6 bulan untuk kompetensi 
profesional dan 2 tahun masa percobaan)

Ketersediaan pelatihan pasca-kualifikasi: Jarang Tidak diharuskan?

Rata-rata lamanya waktu dari penangkapan ke persidangan 
(pidana)

Informasi tidak tersedia

Rata-rata lamanya persidangan (dari pembukaan ke putusan) Informasi tidak tersedia

Aksesibilitas publik terhadap putusan-putusan individu Diharuskan dan dapat diakses

Struktur banding Pengadilan yang lebih rendah  Pengadilan Banding

Tidak memiliki institusi hak asasi manusia nasional

Pengaduan-pengaduan yang diajukan terhadap polisi, 
kehakiman atau lembaga-lembaga negara lainnya (per tahun)? 

Informasi tidak tersedia

315



VIETNAM   | Vu Cong Giao dan Joel Ng

A. Praktik negara dalam menerapkan 
empat prinsip Rule of law untuk Hak 
Asasi Manusia

1. Pemerintah dan pejabat-pejabat serta wakil-
wakilnya bertanggung jawab berdasarkan hukum 

a. Pengaturan-pengaturan konstitusional

Kewenangan badan-badan utama pemerintah ditetapkan 
oleh Konsitusi dan instrumen-instrumen hukum lainnya. 
Pemerintah adalah badan eksekutif dari Majelis Nasional 
dan badan administratif negara tertinggi di Republik 
Sosialis Vietnam.xiii Pemerintah bertanggung jawab 
pada dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh 
Majelis Nasional yang terdiri dari 493 orang anggota 
yang dipilih dalam pemilihan umum nasional, Standing 
Committee Majelis Umumxiv dan Presiden Negara.xv 

Majelis Nasional memutuskan pembentukan atau 
penghapusan kementerian-kementerian dan badan-badan 
setingkat menteri berdasarkan permohonan dari Perdana 
Menteri.xvi Perdana Menteri dapat dipilih, dibebaskan 
dari tugas dan diberhentikan oleh Majelis Umum 
atas permohonan dari Presiden.xvii Organ administratif 
pemerintah adalah Dewan Rakyat (People’s Councils), 
yang juga dipilih secara resmi untuk bertugas (Pasal 119 
Konstitusi). Dewan Rakyat terbagi ke dalam wilayah-
wilayah geografis untuk mengelola propinsi-propinsi dan 
kota-kota.

Kewenangan Eksekutif juga berasal dari Konstitusi. 
Presiden adalah Kepala Negara Vietnam berdasarkan 
Pasal 101 Konstitusi, dan bertanggung jawab untuk 
mengangkat Perdana Menteri dan Kabinet dari antara 
anggota-anggota Majelis Nasional, mendasarkan 
keputusannya pada petunjuk-petunjuk Majelis. Posisi 
lain yang dipegang oleh Presiden termasuk sebagai  
Komandan Militer Vietnam (simbolis), dan Kepala 
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Ia juga 
secara umum merupakan anggota berperingkat tinggi 
Partai Komunis Vietnam yang sedang berkuasa, dan 
Partai Komunis Vietnam merupakan pemimpin negara 
berdasarkan Pasal 4 Konstitusi. Perdana Menteri adalah 
Kepala Cabang Eksekutif Pemerintah Vietnam. Perdana 
Menteri memimpin kabinet Vietnam dan bertanggung 
jawab untuk mengangkat dan mengawasi menteri-
menteri.

Kehakiman secara resmi merupakan subordinat dari 
Majelis Umum dan Dewan Rakyat (Pasal 135 Konstitusi). 
Pengangkatan Hakim Agung dan Jaksa Agung dilakukan 
berdasarkan rekomendasi dari Presiden Majelis Umum 
(Pasal 103(3) Konstitusi) dan ia dapat mengangkat atau 
memberhentikan anggota-anggota kehakiman lain tanpa 
persetujuan Majelis Umum.

b. Undang-undang, ordonansi dan amendemen

Pasal 115 Konstitusi mensyaratkan isu-isu nasional, 
termasuk undang-undang, resolusi dan keputusan untuk 
didiskusikan bersama dan keputusan-keputusan disahkan 
oleh mayoritas Majelis Umum. Berdasarkan Pasal 147 
Konstitusi 1992 [tentang Amendemen-amendemen pada 
Konstitusi], Majelis Umum sendiri harus memiliki hak untuk 
mengamendemen Konstitusi. Amendemen Konstitusi harus 
disetujui oleh dua pertiga dari seluruh anggota Majelis.

Meski demikian, Vietnam memiliki beberapa lapisan 
hukum dan kebijakan, di luar semua yang termuat dalam 
Konstitusi dan Undang-undang. Kritikus menunjukkan 
bahwa banyak undang-undang terlalu umum dan “hanya 
memberi kerangka” (luat khung), dan peraturan perundang-
undangan sekunder diperlukan untuk memberlakukan 
mereka.xviii Yang lain juga berpendapat bahwa konstitusi-
konstitusi tidak berfungsi sebagai aturan-aturan yang 
secara hukum dapat diberlakukan.xix Peraturan perundang-
undangan sekunder yang paling umum adalah Keputusan 
dan Ordonansi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum 
dan Standing Committee yang bersangkutan,dan meski 
terkadang menjadi sangat penting untuk penegakan, 
juga telah berakibat pada inkonsistensi hukum. Strategi 
Reformasi Hukum menuju 2010 kemudian menjadikannya 
sebagai sebuah kebijakan untuk mengurangi penerbitan 
undang-undang oleh Majelis Nasional, ordonansi-
ordonansi oleh Standing Committee, peraturan-peraturan 
yang menjadi panduan implementasi undang-undang 
oleh Pemerintah, dan dokumen-dokumen hukum normatif 
oleh pemerintah daerah.xx

Akan tetapi, badan peradilan menghadapi kesulitan-
kesulitan mencoba memahami dan menafsirkan 
status dan dampak hukum dari beragam instrumen 
secara tepat. Menurut John Gillespie, petugas-petugas 
pengadilan seringkali memilih untuk berkonsultasi dengan 
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pejabat-pejabat pemerintah mengenai penerapan 
hukum dalam kasus-kasus tertentu, yang bertentangan 
dengan pemisahan kekuasaan antara berbagai cabang 
pemerintahan yang berbeda di Vietnam.xxi

Pada Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic 
Review, UPR) dihadapan Dewan HAM PBB, organisasi-
organisasi non-pemerintah (LSM) telah mengkritisi 
ketidakselarasan antara keputusan-keputusan, 
undang-undang nasional dan Konstitusi, khususnya 
ketidakselarasan yang dimanfaatkan untuk menekan 
kebebasan berpendapat. Federasi Internasional Hak 
Asasi Manusia (International Federation of Human Rights, 
FIDH) misalnya, telah mengkritik kontradiksi antara 
kebebasan pers yang dijamin oleh Pasal 69 Konstitusi 
dengan Undang-Undang Pers dan Penerbitan (Press and 
Publication Laws) yang dengan tegas melarang publikasi 
yang melawan Negara Republik Sosialis Vietnam, 
mensyaratkan penggantian kerugian bagi orang yang 
dirugikan oleh tulisan mereka bahkan jika apa yang 
dilaporkan benar, dan peraturan mengenai denda 
yang menyerang “kehormatan negara.”xxii Selama UPR  
2009, Vietnam menolak rekomendasi-rekomendasi dari 
beberapa negara untuk menyesuaikan pelarangan atas 
kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dengan 
Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang 
telah ditandatangani.xxiii Vietnam juga terus menolak 
permintaan-permintaan Prosedur Khusus PBB untuk 
mengirimkan pelapor-pelapor khusus untuk menyelidiki 
tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia tertentu.xxiv

Karena dominasi Partai Komunis, beragam lapisan 
muncul dimana aturan-aturan Partai dapat menggantikan 
peraturan negara. Sebagaimana dikatakan oleh Salomon 
dan Vu:

Undang-Undang Pengumuman Dokumen-dokumen 
Hukum (Law on the Promulgation of Legal Documents) 
juga menetapkan sebuah hierarki teks/peraturan yang 
mengatur aktivitas-aktivitas negara. Namun, dalam 
praktiknya, rantai komando ini masih tidak jelas, semakin 
memperumit perundang-undangan yang tidak konsisten 
dan tumpang tindih. Tantangan pertama untuk hierarki 
ini adalah peran peraturan-peraturan Partai.Walaupun 
Doi Moi dan Reformasi Administrasi Publik (Public 
Administrative Reform, PAR) seharusnya memisahkan 
negara dari perangkat Partai, dalam praktiknya, 

peraturan-peraturan partai masih lebih utama dari hukum 
dan seringkali menjadi sumber utama peraturan yang 
mengatur negara.xxv

Satu contoh yang mereka sebutkan adalah Undang-
Undang Pemilu (Law on Elections) yang memperbolehkan 
setiap penduduk untuk mencalonkan diri, dimana 
peraturan-peraturan Partai menyebutkan setiap anggota 
Partai harus mendapat dukungan dari unit dan hirarki 
partainya. Pemerintah Vietnam berpendapat demikian 
saat UPR: 

Vietnam menyadari kekurangan, kesulitan dan 
tantangan yang harus dihadapi. Sistem hukum Vietnam 
masih kurang harmonis, tumpang tindih dan bahkan 
kontradiktif di beberapa area. Perkembangan sistem 
hukum belum sesuai dengan perubahan-perubahan 
kehidupan, menyebabkan interpretasi yang salah dan 
kesulitan dalam penerapan, mempengaruhi usaha-
usaha untuk memastikan konstitusionalitas, pencapaian 
dan transparansi. Efektivitas ketentuan, pendidikan dan 
peningkatan kesadaran informasi yang berkaitan dengan 
hukum masih terbatas. Sistem penegakan hukum masih 
perlu diperkuat. Segmen pelayanan publik masih belum 
mengenal perjanjian-perjanjian hak asasi manusia 
dimana Vietnam menjadi Negara Pihak, dan terkadang 
memiliki pengetahuan yang terbatas akan kebijakan 
pemerintah dan hukum.xxvi

Pengakuan bahwa Vietnam perlu menyelesaikan 
ketidakkonsistenan internal hukumnya, namun menolak 
untuk melakukannya walaupun sudah ada tekanan 
internasional, belum menjawab pertanyaan mengenai 
komitmen Vietnam pada reformasi di area-area tertentu.

c. Akuntabilitas pejabat-pejabat

Pelanggaran oleh pejabat diatur dalam Kejahatan 
yang Berhubungan dengan Jabatan (Crimes Relating 
to Position) (Bab XXI) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Kata-kata dalam Pasal 8 Ordonansi 
tentang Hakim-hakim dan Juri Pengadilan Rakyat 
(Ordinance on Judges and Jurors of the People’s Courts) 
dan Pasal 37 Undang-Undang tentang Organisasi 
Pengadilan Rakyat (Law on the Organisation of the 
People’s Courts) dapat dikatakan memungkinkan hakim-
hakim untuk dikenai pertanggungjawaban tanpa akhir 
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atas “kerugian” (damages) umum dalam menjalankan 
tugasnya.27Pertanggungjawaban potensial lebih jauh 
dapat mempengaruhi independensi dalam membuat 
putusan. Media juga semakin berperan dalam 
mengekspos pejabat-pejabat yang menyalahgunakan 
kekuasaan, dan semakin banyak petugas pengadilan 
telah meminta maaf atas pelanggaran yang mereka 
lakukan.xxviii Beberapa juga telah dituntut dan dinyatakan 
bersalah berdasarkan KUHP atas pelanggaran hukum.
xxix Namun, tuduhan penganiayaan, terutama terhadap 
lawan-lawan politik, sangat jarang disidik atau dituntut.xxx

Walaupun kekurangan penelitian yang sistematis, 
Pemerintah telah membuktikan keseriusannya dalam 
menghapuskan korupsi dengan melakukan sejumlah survei 
mengenai isu tersebut, contohnya Studi Diagnostik tentang 
Korupsi di Vietnam (Diagnostic Study on Corruption in 
Vietnam).xxxi Penelitian ini menemukan bahwa hampir 
sepertiga pejabat publik dan pegawai negeri sipil mau 
menerima suap. Lebih dari 50 persen pejabat publik 
dan pegawai negeri sipil menjawab bahwa pejabat 
kelas menengah keatas terlibat dalam korupsi. Situasi 
korupsi kemudian diperiksa melalui survei dengan skala 
yang lebih kecil termasuk Survei Iklim Penanaman Modal 
Vietnam (Investment Climate Survey Vietnam) (Bank 
Dunia 2005), Indeks Kebersaingan Propinsi tahun 2006 
(Provincial Competitiveness Index, VVCI 2006) dan 
Evaluasi Korupsi setelah dua tahun penerapan Undang-
Undang Anti Korupsi (Anti-corruption Law, CECODES 
2008).

2. Undang-undang dan Prosedur Penangkapan, 
Penahanan dan Penghukuman tersedia secara 
terbuka, Sah dan Tidak Sewenang-wenang; 
dan Melindungi Hak-hak Dasar atas Integritas 
Fisik, Kebebasan dan Keamanan Pribadi, dan 
Kepatutan Prosedural di dalam Hukum

a. Aksesibilitas dan penerapan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
dan dokumen-dokumen hukum lainnya tersedia bagi 
publik di situs Majelis Nasional, Pemerintah Vietnam 
dan berbagai institusi. Namun, beragam lapisan hukum 
membuat aksesibilitas dan pemahaman menjadi masalah 
serius, khususnya dimana Ordonansi dan Keputusan 
tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum dasar. 

Jumlah Ordonansi dan Keputusan dan kemungkinan 
bahwa mereka dapat menggantikan undang-undang 
menyebabkan penerapannya sulit dilakukan secara setara 
dan adil, dan dalam praktik, Ordonansi atau Kebijakan 
Partai Komunis mengungguli undang-undang.

Walaupun demikian, Strategi Reformasi Yudisial telah 
menjadikan perbaikan aksesibilitas dan transparansi 
putusan-putusan pengadilan sebagai sebuah prioritas. 
Hal ini termasuk rencana publikasi putusan-putusan 
untuk meningkatkan akuntabilitas peradilan sehingga 
mengeluarkan putusan yang adil dan profesional. 
Langkah yang lebih jauh untuk memajukan transparansi 
dalam peradilan melibatkan pendirian badan editorial 
untuk publikasi putusan di dalam Mahkamah Agung.
Sementara reformasi-reformasi tersebut sedang dilakukan, 
beberapa pengamat mengatakan bahwa, “Secara 
umum, transparansi putusan masih rendah, sebagaimana 
transparansi analisis yang menghasilkan putusan”xxxii.
Waktu dan pelaksanaan peninjauan kembali atas hukum 
yang disebut di atas adalah indikasi prioritas negara 
Vietnam.

b. Penahanan administratif/pencegahan dan 
perlakuan sewenang-wenang

Penahanan-penahanan pencegahan diperbolehkan ketika 
terdakwa mungkin menghalangi penyidikan, penuntutan, 
atau pengadilan atau terus melakukan pelanggaran 
berdasarkan Pasal 79 KUHAP. Walaupun kerangka 
formal untuk administrasi peradilan mengatur jaminan 
dasar yang melarang penahanan sewenang-wenang dan 
membela hak-hak terdakwa, Strategi untuk Pembangunan 
dan Perbaikan Sistem Hukum Vietnam Menuju Tahun 
2010 (Strategy for the Development and Improvement of 
Vietnam’s Legal System to 2010) dan Strategi Reformasi 
Yudisial Menuju Tahun 2020 (Judicial Reform Strategy to 
2020) telah mengakui adanya masalah-masalah dalam 
implementasi. Dalam hal ini, Komisi Hak Asasi Manusia 
PBB telah merekomendasikan agar Vietnam mengambil 
langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang 
berhubungan dengan pembatasan-pembatasan 
sewenang-wenang terhadap kemerdekaan.xxxiii

Menurut FIDH, Ordonansi 44, “Pengaturan Pelanggaran-
pelanggaran Administratif” (Regulating Administrative 
Violations) memberikan kewenangan kepada petugas 
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untuk menangkap dan menahan orang. Ordonansi ini 
memperluas wewenang yang diberikan oleh Keputusan 
31/CP yang mengizinkan penangkapan dan penahanan 
orang dan lebih jauh bahwa mereka dapat dikirim 
ke institusi-institusi kejiwaan atau “pusat rehabilitasi” 
tanpa melalui proses peradilan.xxxiv Pasal 120 KUHAP 
memperbolehkan penahanan hingga empat bulan untuk 
pelanggaran serius, dan dapat diperpanjang hingga 
tiga kali, empat bulan setiap perpanjangan. Lebih jauh, 
setelah habis waktu, “langkah-langkah pencegahan lain” 
dapat diberlakukan kepada tahanan.

Pasal 298 KUHP mengizinkan penuntutan terhadap 
mereka yang menggunakan penghukuman badan 
yang tidak sah dalam proses penyelidikan, penuntutan, 
pengadilan atau pelaksanaan putusan. Pasal 282 juga 
melarang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat 
merugikan hak-hak dasar dan kepentingan warga negara. 
Penahanan ilegal oleh petugas dilarang berdasarkan 
Pasal 123 KUHP. Vietnam telah menyatakan sedang 
dalam proses bergabung dengan Konvensi Menentang 
Penyiksaan.xxxv

c. Praduga tak bersalah

Praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 9 KUHAP. Pasal 
10 meletakkan tanggung jawab pihak yang berwenang 
untuk menyidik membuktikan kesalahan terdakwa. 
Pasal 63 lebih jauh menjelaskan fakta-fakta yang harus 
ditetapkan untuk membuktikan kasus. Pihak-pihak yang 
memeriksa orang yang kemudian terbukti tidak bersalah 
atas perbuatan pidana dapat dihukum berdasarkan Pasal 
293 KUHP.

d. Akses terhadap penasihat hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
menetapkan bahwa semua tahanan dan terdakwa memilik 
hak membela diri, oleh diri sendiri atau penasihat hukum 
yang mereka pilih (Pasal 11), dan hak untuk memilih dan 
mengganti penasihat hukum (Pasal 57). Terdakwa memiliki 
hak yang sama untuk membawa bukti ke pengadilan dan 
untuk meminta dan menyanggah dihadapan Pengadilan 
(Pasal 19) sebagaimana juga hak untuk meminta jaksa 
penuntut umum (JPU) alternatif (Pasal 43). Bab IV KUHAP 
ini menjelaskan hak-hak dan tanggung jawab tahanan 
dan terdakwa (Pasal 48, 49, 50).

Namun, Kejaksaan (yang secara fungsional adalah 
penuntut negara) juga memiliki hak untuk memberikan 
atau menarik izin penasihat hukum berdasarkan Bagian 
36(2)(c). Klausa ini dapat digunakan JPU untuk menolak 
izin bagi penasihat hukum untuk mengunjungi tahanan 
atau untuk hadir selama interogasi.xxxvi

e. Hak-hak terdakwa dan tersangka

Bagian 49(2)(g) KUHAP menetapkan bahwa tersangka 
memiliki hak untuk menerima putusan-putusan perkara 
pidana, mengajukan banding terhadap langkah-
langkah pencegahan, menerima hasil penyidikan 
tertulis, keputusan-keputusan untuk menghentikan atau 
menunda penyidikan dan tuduhan pidana terhadap 
mereka, tuntutan-tuntutan terhadap mereka, putusan-
putusan pengadilan dan keputusan prosedural lainnya 
yang diatur oleh KUHAP. Pasal 80(2) mengatur bahwa 
barangsiapa yang melaksanakan penangkapan harus 
membacakan surat perintah penangkapan, menjelaskan 
surat penangkapan tersebut dan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban pihak yang ditangkap, dan mencatat berita 
acara penangkapan ketika melakukan penangkapan. 
Warga, penjaga, atau perwakilan kota harus hadir untuk 
menyaksikan penangkapan (sebagai alternatif, tetangga-
tetangga dapat digunakan sebagai saksi apabila 
penangkapan dilakukan di rumah orang tersebut).

Akan tetapi, dalam praktiknya, tuduhan-tuduhan tidak 
selalu diadakan, atau apabila ada, tidak dipublikasikan. 
Human Rights Watch telah mendaftar sedikitnya tujuh 
belas orang tahanan politik dan agama yang tuduhan-
tuduhannya tidak diberitahukan atau tidak diketahui.xxxvii

Batas waktu untuk penyidikan diatur dalam Pasal 121 
KUHAP. Untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius, 
penyelidikan diizinkan selama maksimal dua bulan, 
dan untuk pelanggaran yang lebih serius, tiga bulan. 
Perpanjangan batas waktu diperbolehkan untuk kasus-
kasus serius dengan syarat permintaan dibuat sepuluh hari 
sebelum tanggal kadaluarsa, dan boleh diperpanjang 
hanya sampai dua atau tiga bulan tergantung keseriusan 
pelanggaran. Batas waktu keputusan untuk penuntutan 
diatur dalam Pasal 166, dan tidak boleh melebihi dua 
puluh atau tiga puluh hari tergantung seriusnya kejahatan. 
Dapat diperpanjang selama sepuluh atau lima belas 
hari. Persiapan persidangan dibatasi selama tiga puluh 
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atau 45 hari oleh Pasal 176. Batasan-batasan ini dapat 
diperpanjang selama lima belas atau tiga puluh hari lagi 
tergantung seriusnya kejahatan.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban penasihat hukum 
diatur dalam Pasal 58 KUHAP tahun 1999. Ini termasuk 
hak untuk berpartisipasi dalam tanya jawab dan 
pembelaan di pengadilan, untuk mengajukan keberatan 
mengenai keputusan prosedural, dan untuk mengakses 
berkas perkara klien. Namun, berdasarkan salah seorang 
pengamat, hak-hak ini “tidak diterapkan secara luas.”xxxviii 

Dalam sistem civil law, penasihat hukum pihak-pihak yang 
berkepentingan juga memiliki hak-hak dan kewajiban-
kewajiban selama persidangan, dan hal tersebut diatur 
dalam Pasal 59.JPU tidak berkewajiban untuk menjawab 
pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh pembela, 
dan mereka biasanya tidak menjawab.xxxix

Pasal 299 KUHP melarang pemaksaan dalam 
mengumpulkan kesaksian, sementara Pasal 309 
mengkriminalisasi penyuapan atau pemaksaan terhadap 
saksi atau korban untuk membuat pernyataan palsu atau 
untuk memberikan dokumen palsu. Lebih jauh lagi, Pasal 
72 KUHAP mengatur bahwa kesaksian tidak dapat 
digunakan sebagai bukti satu-satunya dalam putusan.

f. Hak untuk banding

Terdakwa, korban, penggugat dan pihak-pihak 
berkepentingan memiliki hak untuk banding yang dijamin 
oleh Pasal 50, 51, 52, 53, dan 54 KUHAP. Berdasarkan 
hukum Vietnam, pengadilan memiliki dua tingkat rezim 
persidangan dimana putusan tingkat pertama dapat 
diajukan banding berdasarkan Pasal 20 KUHAP. Putusan 
pengadilan banding memiliki legal standing namun dapat 
ditinjau kembali apabila pelanggaran hukum terdeteksi 
atau ditemukan bukti baru.

Akan tetapi, proses banding ditentukan oleh dokumen 
yang diajukan oleh pihak-pihak.Pengadilan banding 
dapat dilaksanakan tanpa kehadiran para pihak, 
termasuk penasihat hukum, walaupun pengadilan memiliki 
diskresi untuk memanggil para pihak untuk mendengarkan 
pendapat (Pasal 253). Banding juga dibatasi pada 
maksimal sepuluh hari sebelum putusan harus ditetapkan.

g. Upaya hukum

Hukum yang berlaku menetapkan peninjauan pengadilan 
administratif atas pengaduan warga negara dalam hal 
putusan pengadilan yang sewenang-wenang. Komite 
Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa walaupun 
terdapat peningkatan dalam jumlah pengaduan terhadap 
pegawai negeri sipil, beberapa kemajuan juga telah 
dicapai dalam menghadapi pengaduan dan petisi 
rakyat. Vietnam telah menyatakan bahwa 80 persen dari 
pelapor diberi uang ganti rugi dan kasus-kasus sisanya 
diselesaikan.xl

Undang-Undang Pertanggungjawaban Kompensasi 
Negara (Law on State Compensation Liability) tahun 2009 
mengatur bahwa negara harus membayar kompensasi 
kepada individu dan organisasi yang menderita kerugian 
yang disebabkan oleh petugas dalam menjalankan tugas 
resminya “dalam manajemen administratif, proses hukum 
dan aktivitas-aktivitas pelaksanaan putusan, prosedur-
prosedur kompensasi…” (Pasal 1). Penelitian lebih lanjut 
akan  dibutuhkan untuk menilai efektivitas peraturan 
perundang-undangan yang baru di dalam menangani 
penyalahgunaan kekuasaan.

3. Proses dimana undang-undang disahkan dan 
diberlakukan dapat diakses, adil dan efisien, dan 
berlaku sama

a. Proses legislatif

Sebuah langkah penting ke arah peningkatan transparansi 
dan perbaikan akses publik pada proses legislatif adalah 
melalui amendemen Undang-Undang Pengumuman 
Dokumen-dokumen Hukum Normatif (Law on the 
Promulgation of Legal Normative Documents) (“Undang-
Undang tentang Undang-Undang”) yang mulai berlaku 
pada Januari 2009. Keuntungan pokok dari Undang-
Undang tentang Undang-Undang adalah persyaratan 
wajib dibuka untuk umum semua draf dokumen hukum 
normatif dalam waktu enam puluh hari sejak diusulkan 
untuk memungkinkan komentar publik. Undang-undang 
ini menyediakan kerangka untuk meningkatkan partisipasi 
publik dalam proses legislatif yang menurut beberapa 
catatan sebelumnya cukup rendah.xli
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b. Proses persidangan

KUHAP menetapkan hak atas persidangan yang 
terbuka, kecuali untuk kasus-kasus khusus mengenai 
rahasia negara, budaya atau tradisi nasional atau atas 
permintaan mereka sendiri (Pasal 18). Namun akses 
publik pada putusan-putusan pengadilan biasanya tidak 
tersedia, walaupun telah ada permintaan-permintaan 
terutama dari profesi hukum demi akses yang lebih luas 
terhadap putusan.xlii Jurnal pengadilan yang dihasilkan 
oleh Mahkamah Agung Rakyat sudah ada (Tap Chi 
Toa An Nhan Dan Toi Cao) namun tidak menyediakan 
putusan-putusan secara utuh dan cenderung terbatas pada 
catatan-catatan atau ringkasan kasus. Strategi  Reformasi 
Yudisial telah membuat kebijakan untuk meningkatkan 
publikasi putusan-putusan pengadilan.xliii

Saksi-saksi dalam pengadilan pidana memiliki hak untuk 
mendapatkan perlindungan di bawah Bagian 55(3)
(a) KUHAP selama pengadilan. Panel persidangan 
memutuskan langkah-langkah untuk memastikan keamanan 
para saksi dan keluarganya berdasarkan Bagian 211(5).

PEN Internasional telah mengutarakan keprihatinan 
mengenai pelaksanaan dan praktik “pengadilan 
rakyat” yang digunakan “untuk membentuk pengadilan 
semu yang diatur untuk mengkritik suara-suara yang 
berbeda.” Dalam sebuah persidangan pada Februari 
2007, seorang pengacara dan kritikus internet menjadi 
subjek persidangan dimana 200 orang dimobilisasi 
untuk “menghina dan mengutuknya sebagai seorang 
‘pengkhianat’.”xliv

Ketiadaan transparansi atas putusan-putusan pengadilan 
mungkin diperparah dengan laporan-laporan bahwa 
pemerintah menetapkan bahwa statistik mengenai 
hukuman mati dianggap sebagai rahasia negara. Hal ini 
menyanggah imbauan transparansi dalam memberikan 
informasi mengenai hukuman mati dalam Moratorium PBB 
tentang Penangguhan Hukuman Mati (UN’s Moratorium 
on the Use of the Death Penalty), yang tidak ditentang 
oleh Vietnam.xlv Namun demikian, selama UPR, Vietnam 
menyatakan telah menurunkan jumlah pelanggaran 
hukum yang dapat dihukum mati dari 44 menjadi 29 
dan sedang dalam proses untuk lebih lanjut menurunkan 
jumlah pelanggaran hukum yang dapat dihukum mati.xlvi

c. Kesamaan kedudukan di hadapan hukum

Kesamaan kedudukan di hadapan hukum dijamin oleh 
Pasal 51 Konstitusi. Hak-hak serupa secara implisit atau 
eksplisit ditetapkan dalam pasal-pasal lain seperti Pasal 
54 dan 63 Konstitusi dan Pasal 5 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPer). Hak-hak sipil disebutkan dalam 
Bagian 2 KUHPer. Kebebasan beragama dilindungi 
oleh Pasal 70 Konstitusi. Pasal 30 juga mengatur 
bahwa negara mengambil kursi pemerintahan atas 
perkembangan budaya, dan akta-akta harus diterbitkan 
untuk memudahkan praktik. Mereka yang mempraktikkan 
“bentuk-bentuk takhyul, menyebabkan konsekuensi serius” 
(konsekuensi yang dimaksud tidak jelas) dapat dikenai 
pertanggungjawaban berupa denda, reformasi tanpa 
penahanan atau hukuman penjara berdasarkan Pasal 
247 KUHP. Lebih lanjut, beberapa organisasi hak asasi 
manusia menyatakan keprihatinan serius mengenai 
perlakuan terhadap minoritas agama dan etnis selama 
UPR Vietnam.xlvii Kelompok-kelompok minoritas ini, terutama 
etnis Montagnard dan Khmer Krom, Kristiani dan anggota 
Falung Gong dan Unified Buddhist Chuch of Vietnam, 
menghadapi kesulitan dalam pendaftaran, berkumpul, 
dan pemimpin-pemimpin mereka telah ditahan.

d. Akses terhadap keadilan dan bantuan hukum

Biaya bantuan hukum di Vietnam masih tergolong 
tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan rata-
rata masyarakat Vietnam. Telah disarankan agar biaya 
bantuan hukum berkisar antara 20 hingga300 dollar AS 
tergantung pada firma dan keahlian penasihat hukum.xlviii 
Bahkan pada skala terendah, penarikan biaya akan 
dilarang jika produk domestik bruto (PDB) per tahun 
hanya 1.200 dollar AS per kapita.Namun, Vietnam tidak 
memiliki program bantuan hukum yang disponsori oleh 
negara di seluruh negeri, dan hal ini ditingkatkan oleh 
jasa bantuan hukum LSM, terutama pelatihan.Tujuhpuluh 
sembilan persen responden survei UNDP di tahun 2004 
menyebutkan biaya sebagai faktor penting, dan hanya 
6 persen yang pernah menggunakan jasa penasihat 
hukum.xlix

Sistem bantuan hukum di Vietnam dibentuk pada tahun 
1997 di bawah Keputusan Perdana Menteri No. 734. 
Sejak saat itu, jasa bantuan hukum sebagian besar 
disediakan oleh pusat-pusat bantuan hukum yang dikelola 
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oleh departemen kehakiman propinsi (unit propinsi 
Kementerian Kehakiman) dengan dana tahunan yang 
disediakan oleh negara. Saat ini, terdapat 63 lembaga 
bantuan hukum propinsi; lima kantor khusus untuk kasus-
kasus perempuan, 127 cabang daerah, dan 928 klub 
bantuan hukum tingkat komunal.l

Pada batas tertentu, sistem bantuan hukum yang 
diselenggarakan negara telah terbukti membantu 
memfasilitasi akses terhadap keadilan bagi kelompok-
kelompok yang kurang beruntung. Namun, dalam 
beberapa tahun ini, kebutuhan bantuan hukum untuk 
kelompok-kelompok rentan telah meningkat secara tajam 
sehingga menyebabkan tekanan bagi sumber daya dalam 
sistem tersebut. Sebagaimana sistem bantuan hukum yang 
diselenggarakan negara mengalami kelebihan beban, 
pemerintah menghadapi kesulitan dalam menutupi biaya 
yang meningkat yang diperlukan dalam menjalankan 
sistem tersebut.li

lTantangan lain yang terus meningkat berasal dari 
bertambahnya jumlah kasus dimana satu pihak 
adalah warga negara dan pihak yang lain adalah 
lembaga pemerintah. Karena lembaga bantuan hukum 
diselenggarakan oleh pemerintah, warga negara 
cenderung menghindari membawa kasus mereka 
ke lembaga tersebut karena kekhawatiran akan 
independensi. Pasal 29  Undang-Undang Bantuan Hukum 
tahun 2006 (Law on Legal Aid) melarang penyelenggara 
bantuan hukum untuk melanggar kepentingan negara. 
Pihak yang terlibat dalam litigasi melawan badan-badan 
negara seringkali memilih pusat konsultasi hukum yang 
diselenggarakan oleh aktor non-negara (LSM, firma 
hukum swasta dan fakultas hukum, dll).lii Hanya empat 
persen rakyat Vietnam yang memanfaatkan pusat bantuan 
hukum, berdasarkan laporan UNDP di tahun 2004.liii 
Namun, survei yang sama mencatat 79 persen responden 
mempertimbangkan biaya sebagai faktor penting dalam 
memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Sebagai tambahan, dimana kedua belah pihak dalam 
suatu kasus memenuhi syarat untuk mendapat bantuan 
hukum tetapi memiliki konflik kepentingan, pusat konsultasi 
hukum yang diselenggarakan oleh negara dapat 
memutuskan untuk membantu salah satu pihak, dan tidak 
membantu pihak yang lain. Kasus semacam ini hanya 
dapat ditangani apabila terdapat sistem bantuan hukum 

yang diselenggarakan oleh aktor-aktor non-negara yang 
secara bersamaan beroperasi, sehingga pihak yang 
satu dapat pergi ke pusat bantuan hukum online negara 
sementara yang lain mendapatkan bantuan hukum dari 
aktor-aktor non-negara.

Dalam area reformasi bantuan hukum, upaya-upaya 
sedang dilakukan untuk mengatasi masalah yang 
disebutkan di atas, Pemerintah Vietnam baru-baru ini 
memulai kebijakan untuk mensosialisasikan aktivitas 
bantuan hukum dalam rangka mengurangi beban finansial 
negara di satu sisi dan untuk menyediakan pilihan bagi 
warga negara dalam mengakses bantuan hukum di sisi 
yang lain. Kebijakan ini berpotensi mengurangi konflik 
kepentingan dimana bantuan hukum yang disponsori 
negara mendukung tuntutan melawan badan negara. 
Selain itu, Strategi Pembangunan Sistem Hukum Vietnam 
Menuju Tahun 2010 juga menekankan pentingnya 
sosialisasi kebijakan bantuan hukum di Vietnam.liv

e. Kesulitan-kesulitan dalam penegakan yang adil 
dan setara

Pasal 146 Konstitusi mengharuskan semua peraturan 
untuk konsisten dengan Konstitusi. Sebagaimana 
disebutkan sebelumnya (Indikator II), terdapat beberapa 
permasalahan dalam menyesuaikan peraturan-peraturan 
dengan Konstitusi sebagai akibat banyaknya putusan 
dan ordonansi. Kritikus telah mengangkat lebih jauh 
permasalahan mengenai bahasa yang multi-tafsir dalam 
KUHP untuk kejahatan-kejahatan yang terkait dengan 
keamanan nasional.lv Bagian 80(1)(c) KUHP yang 
mengatur “Intelijen”, mencakup larangan “memberikan 
informasi dan bahan-bahan lainnya untuk digunakan oleh 
negara-negara lain terhadap Republik Sosialis Vietnam.” 
Peraturan ini digunakan untuk menahan bloggers, aktivis 
hak asasi manusia dan kritikus dengan dasar email atau 
data lain dari penggunaan internet. Pasal 79 mengenai 
“aktivitas yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan 
rakyat” juga telah digunakan untuk menahan sejumlah 
aktivis yang mengkritik pemerintah. Bahasa yang sama 
juga ditemukan dalam Pasal 86 (“membahayakan 
penerapan kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi”), Pasal 
87 (“membahayakan kebijakan penyatuan”) dan Pasal 
258 (“penyalahgunaan kebebasan demokratis untuk 
melanggar kepentingan negara”). Pasal 91 mengenai 
“melarikan diri dengan tujuan untuk menentang 
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pemerintahan rakyat” juga digunakan untuk menahan 
orang dari kegiatan publik di luar negeri yang dicurigai 
negara mengeluarkan pernyataan kritis terhadap 
pemerintah. “Melakukan propaganda menentang 
Republik Sosialis Vietnam” juga ilegal berdasarkan Pasal 
88.

Vietnam berpendapat bahwa “Tidak ada yang disebut 
‘tahanan moral’dan tidak seorang pun ditahan karena 
mengkritik pemerintah,” dan undang-undang ini secara 
tegas terkait dengan keamanan nasional dan stabilitas 
sosial.lvi Penerapan undang-undangini kemudian 
bergantung pada penentuan apa yang dapat disebut 
sebagai ancaman terhadap “keamanan” negara, dan 
seluas apa hal ini dilihat sebagai pelanggaran yang 
harus dituntut. Yang menjadi pendapat wajar dalam 
hal ini adalah kehati-hatian negara. Pasal 82 Konstitusi 
memperbolehkan warga negara asing, diantaranya, 
“mengambil bagian dalam perjuangan untuk kebebasan 
dan kemerdekaan nasional, untuk sosialisme, demokrasi 
dan perdamaian” untuk mendapatkan suaka di Vietnam, 
dan faktor-faktor yang menurut Vietnam sesuai untuk kriteria-
kriteria undang-undang ini dapat menjadi pelajaran 
untuk memperjelas undang-undang mengenai keamanan 
negara. Pembahasaan yang tidak jelas dalam undang-
undang ini menimbulkan pertentangan dengan Pasal 
19 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang menjamin 
kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan Pasal 
69 Konstitusi, yang menjamin kebebasan berpendapat, 
berkumpul dan berserikat. Seringnya undang-undang ini 
digunakan untuk menahan kritikus terhadap pemerintah 
sangat mempersulit untuk menyimpulkan bahwa undang-
undang dapat diprediksi, diberlakukan dengan konsisten, 
dan konsisten dengan peraturan lain yang berlaku.

4. Keadilan diputus oleh Pengadilan dan lembaga-
lembaga keadilan yang kompeten, imparsial dan 
independen

a. Independensi peradilan

Hakim-hakim di Vietnam diangkat berdasarkan kriteria 
yang mensyaratkan kesetiaan pada tanah air, moralitas 
yang baik, pembela legalitas sosialis, sarjana hukum 
dan terlatih dalam pekerjaan pengadilan, memiliki 
kapasitas yudisial, kesehatan yang baik dan pengalaman 
berjumlah tertentu tergantung senioritas posisi yang 

ditunjuk (Undang-Undang Pengaturan Pengadilan Rakyat, 
Law on Organisation of People’s Court, Pasal 37 dan 
Ordonansi tentang Hakim dan Juri Pengadilan Rakyat, 
Pasal 5). Mereka dipilih dari pejabat Partai Komunis yang 
bekerja di pengadilan dan para calon harus disetujui oleh 
Partai.

Susunan struktural organisasi sektor pengadilan di Vietnam 
bertentangan dengan kehakiman yang independen dan 
kokoh. Institusi pengadilan adalah subordinat Majelis 
Umum dalam beberapa hal:

Majelis Umum memiliki kewenangan untuk menentukan 
pelaksanaan dan aktivitas-aktivitas Pengadilan Rakyat, 
dan untuk mencabut putusan-putusan yang diadopsi oleh 
Mahkamah Agung yang tidak sesuai dengan Konstitusi, 
undang-undang dan resolusi Majelis Umum.lvii

Majelis Umum memilih Presiden Mahkamah Agung dan 
Kepala Pengawas Kantor Mahkamah Agung dan dapat 
membebastugaskan mereka atau mengganti mereka.lviii

Majelis Nasional menentukan anggaran sistem peradilan 
berdasarkan rencana anggaran yang diajukan oleh 
pemerintah.lix

Pengadilan, melalui Mahkamah Agung harus menyerahkan 
laporan tahunan kepada Majelis Umum. Laporan-laporan 
ini harus diserahkan kepada N.A. Standing Committee 
dan Komisi Hukum sebelum pemeriksaan pada sesi pleno 
Majelis Umum.

Dalam keadaan tertentu Majelis Umum juga dapat 
memutuskan untuk membentuk Pengadilan Khusus.lx 

Perubahan-perubahan pada tahun 2002 telah membatasi 
pengaruh langsung Pemerintah atas pelaksanaan 
sistem peradilan sebagaimana sebelumnya.lxi 

Pemerintah bertanggung jawab menyusun anggaran 
pengadilan.lxii Kementerian Kehakiman masih 
bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan-putusan 
pengadilan perdata.lxiii Akan tetapi, berdasarkan mandat 
yang diberikan Pasal 109 Konstitusi 1992, Pemerintah 
masih memegang posisi kewenangan vis-a-vis dengan 
badan-badan yudisial. Diperkirakan 90 persen hakim 
adalah anggota Partai Komunis.lxiv Namun, ada juga 
pendapat lain bahwa peran Partai dalam negara belum 
tentu bertentangan dengan independensi peradilan.xlv 
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Namun demikian, UNDP menemukan hanya 38 persen 
responden mengatakan bahwa putusan pengadilan 
adalah adil, dan 36 persen mengatakan bahwa hakim-
hakim tidak memihak dan independen.lxvi

Strategi Reformasi Yudisial yang dibicarakan di atas 
bertujuan untuk memajukan independensi peradilan 
dengan mengurangi campur tangan SPP dalam mengatur 
pengadilan. Di bawah reformasi ini, SPP akan terbatas 
pada fungsi kejaksaannya.

b. Pelatihan dan kualifikasi petugas-petugas 
pengadilan

Hanoi Law University dan Ho Chi Minh Law University 
yang diselenggarakan oleh negara mengadakan 
pelatihan untuk petugas-petugas pengadilan.Akademi 
Kehakiman menentukan kualifikasi untuk bergabung dalam 
profesi hukum, yang setara dengan Ujian Profesi Hukum 
di negara-negara Barat. Negara Vietnam bertanggung 
jawab atas pelatihan dan pendidikan pengadilan, dan 
ini ditegaskan kembali dalam dua resolusi mengenai 
reformasi hukumlxvii dengan menempatkan Hanoi Law 
University dan Ho Chi Minh Law University sebagai 
lembaga terfokus untuk melanjutkan pendidikan hukum. 
Resolusi 49 menyatakan:

“Masih terdapat keterbatasan petugas pengadilan dan 
staf pendukung pengadilan. Kualifikasi profesional dan 
kemampuan politis sebagian petugas masih rendah. 
Sebagian dari mereka bahkan memiliki kualifikasi 
personal, moral, dan akuntabilitas profesional yang 
sangat rendah.”lxviii

Akses pada informasi dan sumber daya lainnya, termasuk 
bagi hakim, sangat terbatas. Survei UNDP di tahun 2006 
menghasilkan hanya 15,7 persen hakim pengadilan 
negeri memiliki akses komputer pada undang-undang dan 
pendapat hukum.lxix Survei yang sama menemukan lebih 
dari 63,9 persen hakim memiliki gelar hukum “internal” 
yang dikeluarkan oleh badan pemerintah seperti Akademi 
Kepolisian, Akademi Kejaksaan, Akademi Keamanan 
atau sekolah pelatihan pengadilan.lxx Walaupun disebut 
sebagai “ijazah hukum”, namun hal tersebut tidak dapat 
dibandingkan dengan Sarjana Hukum normal. Hal 
ini berdasarkan persyaratan bagi semua hakim untuk 
memiliki gelar Sarjana Hukum yang dikeluarkan pada 

tahun 1990-an, namun Resolusi No. 37/NQ-TVQH9 
yang disahkan pada tahun 1993 mengizinkan hakim-
hakim yang tidak memenuhi semua persyaratan yang 
diminta (termasuk kualifikasi akademis dan pengalaman) 
untuk dapat diangkat.

Dengan perkiraan satu pengacara per 10.000 orang 
di seluruh negara (total 6.000), perwakilan hukum 
sangat sedikit jumlahnya, dan tingkat kualifikasi dan 
kemampuan sangat beragam. Kementerian Kehakiman 
telah menetapkan target 8.000 pengacara praktik pada 
tahun 2010 dan 20.000 pada tahun 2020.lxxi

c. Ketidakberpihakan proses peradilan

Pasal 130 Konstitusi mengatur bahwa hakim dan 
pembantu hakim adalah independen dan hanya tunduk 
pada hukum. Hal ini harus dimengerti dalam hubungannya 
dengan Pasal 126 yang mengharuskan komitmen 
ideologis pengadilan untuk melindungi legalitas sosial 
dan sistem sosialis. Namun demikian, merupakan praktik 
negara secara resmi bahwa pengadilan, kejaksaan dan 
kepolisian akan bertemu dalam diskusi pra-sidang (Joint 
Circular 06 1990 dan Joint Circular 01 1994). Hal ini 
menimbulkan pertanyaan mengenai ketidakberpihakan 
putusan. Sebagaimana ditulis Nguyen:

Dalam realitasnya, banyak orang di dalam dan di 
luar sistem peradilan percaya bahwa putusan suatu 
pengadilan untuk menyelesaikan suatu kasus merupakan 
ekspresi persetujuannya atas pendapat JPU, dan 
merupakan putusan yang sudah ditetapkan sebelumnya 
bahwa kasus tersebut merupakan kejahatan. Sikap 
demikian mempengaruhi independensi sistem peradilan 
dan tentu saja, peran pengacara pembela.lxxii
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