KELOMPOK KERJA UNTUK PENAHANAN
SEWENANG-WENANG

Lembar Fakta No. 26

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia
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Tak seorang pun bisa ditangkap, ditahan, dan diasingkan secara sewenang-wenang.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(Pasal 9)

PENDAHULUAN
Sejak 1975 Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah menetapkan berbagai mekanisme yang dirancang untuk
meningkatkan perlindungan internasional bagi hak asasi manusia, ketika komisi tersebut dihadapkan pada situasi-situasi yang
tampaknya menunjukkan adanya pola konsisten pelanggaran hak asasi manusia. Dasar penetapan prosedur ini adalah resolusi
Komisi (sekarang terdiri atas 53 anggota) No. 1235 (XLII) tanggal 6 Juni 1967. Prosedur ini bisa merujuk pada negara-negara
dengan pola pelanggaran yang mirip satu sama lain, atau pada pelanggaran hak khusus (seperti kebebasan berekspresi dan
berpendapat, atau kemandirian hakim dan pengacara), atau bisa juga pada bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang
serius (seperti penghilangan secara paksa, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan, dan sebagainya)
Prosedur ini menganalisa “tema”suatu “situasi”yang menjadi subjek mandat yang diberikan. Berdasarkan sistem yang
bekerja, Kepala Komisi akan menunjuk seseorang dengan keahlian khusus tentang masalah yang ditangani (dikenal sebagai
“Pelapor Khusus”) atau sekelompok pakar (“Kelompok Kerja”) yang akan menyelidiki permasalahan tersebut dan
melaporkannya pada sidang tahunan Komisi yang akan datang. Mandat bagi pelapor yang menangani negara khusus berlaku
selama setahun, sedangkan bagi pelapor dan kelompok kerja untuk tema pelanggaran tertentu berlaku tiga tahun.
Prosedur khusus harus dibedakan dari apa yang disebut badan-badan berdasarkan perjanjian (treaty-based bodies), yang
dasar hukum pembentukannya adalah konvensi atau kovenan, dan anggotanya dipilih melalui sidang Negara-negara Pihak
perjanjian.
ASAL-USUL KELOMPOK KERJA UNTUK PENAHANAN SEWENANG-WENANG
Semua negara dihadapkan pada praktek penahanan sewenang-wenang. Praktek ini tidak mengenal batas negara, dan
ribuan orang dikenai penahanan sewenang-wenang setiap tahunnya:
•

Baik semata-mata karena mereka melaksanakan salah satu hak dasar mereka yang dijamin oleh perjanjian internasional,
seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk berserikat, hak untuk meninggalkan atau memasuki
negerinya sendiri, sesuai dengan yang dinyatakan DUHAM;

•

Atau karena, setelah tidak berhasil menikmati jaminan mendasar hak untuk mendapatkan pengadilan yang terbuka,
mereka dipenjarakan tanpa surat penahanan dan tanpa didakwa atau diadili oleh aparat hukum yang independen, atau
tanpa akses ke pengacara, tahanan kadang-kadang ditahan tanpa boleh berkomunikasi dengan orang lain (incommunicado)
selama beberapa bulan atau beberapa tahun, atau bahkan dalam jangka waktu tak terbatas;

•

Atau karena mereka tetap ditahan walaupun tindakan atau hukuman yang dikenakan pada mereka telah dilaksanakan;

•

Atau, akhirnya, karena praktek penahanan administratif yang semakin berkembang dan meluas, terutama bagi mereka
yang mencari suaka.
Karena penahanan itu sendiri bukanlah pelanggaran hak asasi manusia, hukum internasional secara bertahap mencoba

mendefinisikan batasan-batasan sampai mana suatu penahanan, baik yang administratif maupun judisial, menjadi sewenangwenang.

2

Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah mengungkapkan meluasnya praktek penahanan sewenang-wenang ini sejak 1985. 1
Pada 1990 Komisi meminta Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas untuk
melakukan studi menyeluruh tentang praktek ini dan menyerahkan rekomendasi tentang pengurangan praktek tersebut pada
Komisi Hak Asasi Manusia.
Pada saat yang sama, keprihatinan terhadap jaminan yang harus dinikmati oleh semua orang yang kebebasannya dirampas
diwujudkan melalui tindakan Majelis Umum PBB mengadopsi Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Semua Orang
yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apa pun (lihat Lampiran 2) pada Desember 1988.
Pada 1991 untuk memenuhi rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Sub-Komisi tersebut, 2 Komisi Hak Asasi
Manusia PBB mendirikan Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang, yang kemudian bergabung dengan prosedur
yang sudah ada yang didirikan atas inisiatif Komisi untuk menjamin perlindungan hak untuk hidup dan integritas fisik,
ketiadaan toleransi beragama, dan hak yang lain.
KOMPOSISI DAN MANDAT KELOMPOK KERJA
Komisi Hak Asasi Manusia telah memberi Kelompok Kerja sejumlah mandat berikut ini:
1.

Menyelidiki kasus-kasus penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak konsisten dengan standar-standar
internasional yang relevan sesuai dengan yang dinyatakan dalam DUHAM atau dalam instrumen legal internasional yang
relevan dan diterima oleh negara-negara yang bersangkutan apabila keputusan final belum diambil terhadap kasus-kasus
tersebut oleh pengadilan domestik sesuai dengan hukum nasional;

2.

Mencari dan menerima informasi dari pemerintah dan organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah, dan menerima
informasi dari individu yang bersangkutan, keluarga mereka atau wakil mereka;

3.

Menyajikan laporan komprehensif kepada Komisi pada sidang tahunannya.
Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang merupakan satu-satunya mekanisme yang tidak berdasarkan

perjanjian (non-treaty-based mechanism) yang mandatnya adalah mempertimbangkan keluhan individual dengan cepat. Ini berarti
bahwa tindakan mereka didasarkan pada hak individual untuk mengemukakan petisi dimana pun di dunia ini.
Mandat ini juga menyatakan bahwa Kelompok Kerja harus melaksanakan tugas-tugasnya dengan hati-hati, objektif dan
independen. Dengan latar belakang serupa ini Kelompok Kerja memberlakukan suatu aturan bahwa jika kasus yang
dipertimbangkan menyangkut suatu negara dimana salah satu anggota Kelompok Kerja adalah warga negara, anggota tersebut
tidak diperkenankan terlibat dalam diskusi Kelompok Kerja.
Kelompok Kerja ini terdiri dari lima orang ahli independen yang ditunjuk setelah berkonsultasi dengan Ketua Komisi
Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan kriteria kesetaraan distribusi geografis dalam kepengurusan yang diberlakukan di
PBB (lihat Lampiran 3). Sidang pertama Kelompok Kerja diadakan pada September 1991. Mandat Kelompok Kerja diperluas
oleh Komisi Hak Asasi Manusia setiap tiga tahun. Pada setiap awal mandat tiga tahunan, para anggota Kelompok Kerja
memilih Ketua dan Wakil Ketua.
KRITERIA YANG DIADOPSI OLEH KELOMPOK KERJA UNTUK MENENTUKAN APAKAH PERAMPASAN
KEMERDEKAAN ITU TINDAKAN SEWENANG-WENANG
1
2

Resolusi Komisi HAM 1986/16, 1988/45, 1989/38 dan 1990/107
Laporan tentang praktek penahanan administratif yang dibuat oleh salah satu ahli independen dalam Sub-Komisi, Mr. Louis Jonet

(E/CN.4/Sub.2/1990/29 dan Add.1), yang menyebabkan diadopsinya resolusi Komisi HAM 1991/42 pada 5 Maret 1991
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APA YANG DIMAKSUD DENGAN “PERAMPASAN KEMERDEKAAN”?
Resolusi Komisi HAM 1991/42 yang mendasari pembentukan Kelompok Kerja tidak mendefinisikan istilah
“penahanan”. Ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap istilah tersebut yang kemudian diselesaikan dengan
pengadopsian Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia No. 1997/50.
Instrumen hak asasi manusia internasional melindungi hak kemerdekaan personal yang berarti bahwa tak seorang pun
boleh dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang.
Ada perampasan kemerdekaan yang sah menurut hukum, seperti tindakan yang diberlakukan terhadap terdakwa atau
mereka yang dituduh melakukan pelanggaran serius. Ada pula bentuk lain perampasan kemerdekaan yang menyangkut aparat
administratif, seperti penanganan terhadap orang-orang yang secara mental terganggu. Selain itu, hak atas kemerdekaan
pribadi bisa saja mengalami pembatasan tertentu selama keadaan darurat, sesuai dengan pasal 4 Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik. Dalam contoh yang terakhir, bukan hakim, tetapi aparat lain yang seringkali membenarkan penahanan.
Akhirnya, ada perampasan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang, seperti pemenjaraan akibat hutang.
Perlu dicatat pula bahwa instrumen internasional tidak selalu menggunakan terminologi yang sama untuk mengacu pada
perampasan kemerdekaan: mereka mungkin mengacu pada “penangkapan” (arrest), “penangkapan secara legal” (apprehension),
“penahanan” (detention), “pemenjaraan” (incarceration, prison), “penyekapan” (reclusion), “pengamanan” (custody, remand), dan
sebagainya. 3 Oleh sebab itu, dalam resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1997/50 memilih istilah “perampasan kemerdekaan”,
yang menghilangkan perbedaan interpretasi antara terminologi yang berbeda-beda itu.
Terminologi ini dipilih karena tujuan yang dipercayakan kepada Kelompok Kerja ini berhubungan dengan perlindungan
terhadap perseorangan dari perampasan kebebasan yang sewenang-wenang dalam segala bentuknya, dan mandat Kelompok
meluas baik ke tindakan perampasan kebebasan yang terjadi baik sebelum, selama, atau sesudah pengadilan (putusan
pemenjaraan setelah pendakwaan), maupun perampasan kebebasan tanpa melalui proses pengadilan (penahanan administratif).
Kelompok Kerja ini juga menganggap pelaksanaan tahanan rumah dan rehabilitasi lewat kerja sebagai penahanan, apabila
tindakan ini melibatkan pembatasan kebebasan bergerak yang serius.
BILAMANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN MENJADI SEWENANG-WENANG?
Pertanyaan tentang bilamana penahanan dianggap atau menjadi sewenang-wenang tidak dijawab secara tegas oleh
instrumen-instrumen internasional. DUHAM hanya menyatakan dalam pasal 9 bahwa “tak seorang pun dapat ditangkap,
ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang”. Pasal 9 (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga tidak
lebih jelas: “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara
sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan hukum”.
Ketika menentukan mandat Kelompok Kerja, Komisi Hak Asasi Manusia menggunakan kriteria pragmatis: walaupun
Komisi ini tidak mendefinisikan istilah “sewenang-wenang”, ia menganggap segala tindakan perampasan kemerdekaan yang
3

Untuk istilah yang berkaitan dengan tindakan perampasan kemerdekaan, seperti disebutkan dalam bagian ini, tidak semuanya mempunyai padanan kata

dalam bahasa Indonesia. Misalnya saja, baik “arrest” maupun “apprehension”, biasanya diterjemahkan sebagai “penangkapan”, padahal dalam bahasa Inggris yang
pertama bisa berarti penangkapan secara umum – mungkin saja dilakukan secara ilegal dan bukan oleh penegak hukum, dan yang kedua penangkapan sesuai
dengan prosedur hukum. Begitu juga dengan “custody” dan “remand”. Yang pertama merupakan tindakan pengamanan dan pengawasan segera terhadap
tersangka, sedangkan yang kedua berkaitan dengan perpanjangan masa penahanan selama proses pengadilan sedang berlangsung. Belum ada kesepakatan
umum sehubungan dengan istilah bahasa Indonesia yang sesuai dengan berapa istilah legal yang disebutkan dalam bagian ini.
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karena satu atau lain hal berlawanan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang dinyatakan dalam DUHAM atau dalam
instrumen-instrumen internasional yang relevan yang telah diratifikasi oleh Negara-Negara Pihak (resolusi 1991/42, dan
diperjelas melalui resolusi 1997/50) sebagai sewenang-wenang.
Resolusi 1997/50 menganggap bahwa perampasan kemerdekaan bukanlah tindakan sewenang-wenang apabila tindakan
tersebut terjadi akibat keputusan akhir yang diambil oleh institusi hukum domestik dan yang (a) sesuai dengan hukum
domestik; dan (b) sesuai dengan standar-standar internasional yang relevan yang diatur dalam DUHAM dan instrumeninstrumen internasional yang relevan yang telah diterima oleh negara-negara bersangkutan.
Untuk memungkinkan Kelompok Kerja melaksanakan tugas-tugasnya dengan menggunakan kriteria yang cukup tepat,
Kelompok ini mengadopsi kriteria yang bisa diterapkan dalam menimbang kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Kelompok
Kerja mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seperti DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan
Politik, serta Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam
Bentuk Apa pun. Dengan demikian, menurut Kelompok Kerja ini, perampasan kemerdekaan merupakan tindakan sewenangwenang apabila suatu kasus masuk dalam salah satu dari tiga kategori berikut ini:
1.

Apabila jelas tidak mungkin mengungkapkan dasar-dasar hukum yang membenarkan perampasan kemerdekaan (seperti
ketika seseorang yang tetap ditahan setelah masa hukumannya berakhir atau walaupun ada hukum amnesti yang berlaku
baginya) (kategori I);

2.

Apabila perampasan kemerdekaan terjadi akibat pelaksanaan hak atau kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh pasal-pasal
7, 13, 14, 18, 19, 10 dan 21 DUHAM dan oleh pasal-pasal 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dan 27 Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik, sejauh kasus ini ada hubungannya dengan negara-negara Pihak Kovenan. (kategori II)

3.

Apabila ketidaktaatan secara total atau pun sebagian terhadap norma-norma internasional sehubungan dengan hak untuk
peradilan yang adil, seperti dinyatakan dalam DUHAM dan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan yang
diterima oleh negara-negara yang bersangkutan, begitu seriusnya sehingga memberi karakter sewenang-wenang kepada
tindakan perampasan kemerdekaan. (kategori III)
Untuk mengevaluasi karakter sewenang-wenang atau di pihak lain kasus-kasus perampasan kebebasan yang masuk dalam

kategori III, Kelompok Kerja mempertimbangkan, selain prinsip-prinsip umum yang dinyatakan dalam DUHAM, beberapa
kriteria yang diambil dari Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Semua Orang yang mengalami Penahanan atau
Pemenjaraan dalam Bentuk Apa pun dan, bagi Negara-Negara Pihak Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,
kriteria-kriteria yang dipaparkan terutama dalam pasal 9 dan 14 dan selanjutnya. Kelompok Kerja seringkali menerima
komunikasi yang memintanya menyatakan suatu perampasan kemerdekaan sebagai tindakan yang “tidak adil”, atau memberi
pandangan terhadap nilai bukti yang disampaikan dalam suatu pengadilan. Ini merupakan wilayah yang berada di luar
kompetensi Kelompok Kerja. Bukan wewenang Kelompok Kerja untuk mengevaluasi fakta dan bukti yang diajukan dalam
suatu kasus atau menggantikan fungsi banding peradilan domestik. Selain itu, Kelompok Kerja ini juga tidak berwenang untuk
menguji keluhan tentang kejadian-kejadian penahanan dan penghilangan orang, dugaan penyiksaan, atau kondisi penahanan
yang tidak manusiawi. Apabila pelanggaran hak asasi manusia serupa itu terjadi, Kelompok Kerja akan menyerahkan masalah
tersebut pada badan yang kompeten, jika memang diperlukan (seperti Pelapor Khusus untuk Penyiksaan atau Kelompok Kerja
untuk Penghilangan Paksa dan Tidak dengan Sukarela). 4
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Lihat Lembar Fakta No. 4, 6 dan 11 secara berurutan untuk melihat metode-metode melawan penyiksaan, penghilangan paksa dan tidak dengan sukarela dan
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PROSEDUR YANG DIIKUTI OLEH KELOMPOK KERJA
1.

PROSEDUR YANG MELIBATKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KASUS PERORANGAN
Prosedur ini terdiri dari empat tahap berikut (untuk teks tentang metode kerja Kelompok Kerja, lihat Lampiran 4).

TAHAP 1:

Membawa masalah untuk diperhatikan Kelompok Kerja

Keterlibatan Kelompok Kerja ini biasanya diawali dengan komunikasi yang dikirim kepadanya oleh perorangan yang
langsung bersangkutan dengan suatu kasus, keluarga mereka, wakil-wakil mereka atau organisasi-organisasi non-pemerintah
yang bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia. Kelompok ini juga menerima komunikasi dari pemerintah atau organisasiorganisasi antar pemerintah. Kelompok Kerja telah mempersiapkan suatu model kuesioner untuk memfasilitasi tugas mereka
yang menyerahkan komunikasi, yang dikenal sebagai “narasumber”. Kuesioner ini, yang termuat dalam Lampiran 5, bukan
merupakan format mutlak. Kegagalan menggunakan kuesioner tersebut tidak akan mengakibatkan tidak diterimanya
komunikasi yang dikirimkan ke Kelompok Kerja. Demikian juga, Kelompok Kerja tidak menuntut adanya penanganan di
tingkat lokal semaksimal mungkin sebelum suatu komunikasi dinyatakan patut diterima.
Sejak 1993 Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah memberi wewenang pada Kelompok Kerja untuk menangani kasuskasus berdasarkan inisiatifnya sendiri pada saat ia diminta memperhatikan dugaan adanya tindakan perampasan kemerdekaan
secara sewenang-wenang dengan bukti-bukti yang memadai.
TAHAP 2:

Menawarkan kesempatan kepada Pemerintah untuk menolak tuduhan

Kelompok Kerja menanamkan pentingnya sifat pengimbang (adversarial character) dalam prosedurnya. Sebagai
konsekuensinya, komunikasi yang diterima dikirimkan pula ke pemerintah yang bersangkutan melalui jalur-jalur diplomatik
dengan undangan untuk berkomunikasi dengan Kelompok Kerja dalam waktu 90 hari. Pemerintah yang bersangkutan bisa
mengajukan komentar dan observasinya terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan, baik sehubungan dengan fakta-fakta,
perundang-undangan yang bisa diterapkan, maupun dengan kemajuan dan hasil penyelidikan yang mungkin telah dilaksanakan
di dalam negeri. Jika pemerintah tersebut menginginkan perpanjangan waktu, ia diharapkan memberitahu alasan-alasan
permintaannya kepada Kelompok Kerja, supaya Kelompok Kerja bisa memberikan periode lebih panjang untuk menjawab,
maksimum dua bulan.
Karena kerangka acuan kerja Kelompok Kerja ini menuntutnya untuk bertugas dengan kerahasiaan, ia tidak akan
mengungkapkan identitas narasumber laporan pelanggaran ketika ia meneruskan isi komunikasi kepada pemerintah yang
bersangkutan.
TAHAP 3: Menawarkan narasumber kesempatan untuk memberi komentar terhadap tanggapan
pemerintah

pembunuhan sewenang-wenang atau secara kilat.
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Jawaban yang dikirimkan pemerintah kepada Kelompok Kerja diteruskan ke narasumber untuk memperoleh komentar
akhir.
Di lain pihak, apabila pemerintah tidak memberikan tanggapannya dalam batas waktu 90 hari yang disebutkan di atas,
atau dalam masa perpanjangan tenggat waktu, Kelompok Kerja bisa mengambil posisi terhadap kasus yang disampaikan
berdasarkan informasi yang tersedia.
TAHAP 4: Pendapat Kelompok Kerja 5
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui prosedur pengimbang (adversary procedure) ini, kelompok kerja
mengadopsi salah satu dari langkah-langkah berikut dalam sidang tertutup:
a.

Apabila orang yang ditahan telah dibebaskan, untuk alasan apa pun, setelah pengajuan kasus kepada Kelompok Kerja,
kasus tersebut akan disimpan; akan tetapi, Kelompok Kerja, berhak memberikan pendapat, tergantung dari masingmasing kasus, apakah perampasan kemerdekaan yang terjadi merupakan tindakan sewenang-wenang atau tidak
walaupun orang dalam kasus tersebut telah dibebaskan;

b.

Apabila Kelompok Kerja menganggap bahwa kasus yang ditangani bukan merupakan tindakan perampasan
kemerdekaan yang sewenang-wenang, ia harus memberikan pendapatnya;

c.

Apabila Kelompok Kerja menganggap bahwa informasi lebih jauh dibutuhkan dari pemerintah atau dari narasumber, ia
boleh melanjutkan penanganan kasus sampai informasi tersebut diterima;

d.

Apabila Kelompok Kerja menganggap bahwa ia tidak bisa memperolah informasi yang memadai tentang kasus
tersebut, ia bisa menangguhkan kasus ini untuk sementara waktu atau untuk selamanya.

e.

Apabila Kelompok Kerja memutuskan bahwa sifat kesewenang-wenangan ditemukan dalam kasus perampasan
kemerdekaan seseorang, ia harus menyatakan pendapatnya tentang hal itu dan mengajukan rekomendasi kepada
pemerintah yang bersangkutan.
Pendapat ini disampaikan kepada pemerintah bersamaan dengan rekomendasinya. Tiga minggu setelah pemberitahuan

ini, pendapat Kelompok Kerja juga disampaikan ke narasumber pemberi informasi.
Pendapat Kelompok Kerja dipublikasi dalam lampiran laporan Kelompok Kerja yang disampaikan ke Komisi Hak Asasi
Manusia pada setiap sidang tahunannya.
2.

PROSEDUR “DELIBERASI”
Kelompok Kerja juga bisa menyusun “deliberasi” (deliberations) tentang masalah-masalah yang menyangkut prinsip-

prinsip umum untuk mengembangkan suatu aturan pendahuluan yang konsisten (a consistent set of precedents) dan membantu
Negara-negara, sebagai tindakan pencegahan, menjaga agar tidak terjadi praktek perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang. Kelompok Kerja telah mengadopsi sejumlah “deliberasi”, terutama di wilayah-wilayah yang telah disebut di atas,
seperti pemberlakuan tahanan rumah dan perampasan kebebasan demi rehabilitasi lewat kerja; dengan penyusunan
“deliberasi” ini, kelompok kerja mendefinisikan kriteria yang menjadi dasar penentuan apakah perampasan kebebasan yang
berkaitan dengan situasi tertentu bisa menjadi tindakan sewenang-wenang.

5

Pada sidangnya yang ke 53 pada 1997, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meminta Kelompok Kerja menggunakan istilah “pendapat”, bukannya “keputusan”.
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3.

PROSEDUR “AKSI MENDESAK”
Kelompok Kerja telah mengembangkan prosedur “aksi mendesak”untuk kasus-kasus dengan bukti-bukti memadai yang

cukup teruji keterandalannya tentang dugaan bahwa seseorang ditahan secara sewenang-wenang dan bahwa kelanjutan
penahanan itu akan membahayakan kesehatan atau jiwa orang tersebut. Prosedur aksi mendesak ini juga bisa digunakan dalam
situasi yang lain pada saat Kelompok Kerja menilai bahwa situasi menuntut dilaksanakannya tindakan tersebut. Dalam kasus
seperti ini, tuntutan mendesak dikirim, melalui jalur komunikasi tercepat, ke Menteri Luar Negeri negara yang bersangkutan,
dan meminta supaya pemerintahnya mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa hak hidup dan integritas mental
dan fisik orang yang ditahan dihormati. Pada saat menyampaikan komunikasi ini, Kelompok Kerja menekankan bahwa desakan
tersebut semata-mata bersifat kemanusiaan dan sama sekali tidak mengandung penilaian akhir Kelompok Kerja apakah kasus
perampasan kemerdekaan itu bersifat sewenang-wenang atau tidak.
4.

MISI LAPANGAN
Kunjungan ke berbagai negara memberi kesempatan pada Kelompok Kerja, melalui dialog langsung dengan pemerintah

bersangkutan dan wakil masyarakat sipil, untuk memahami lebih baik situasi yang ada di negeri tersebut, juga alasan-alasan
yang mendasari kemungkinan terjadinya perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Diskusi yang dilaksanakan
selama kunjungan serupa ini dengan pejabat hukum, penjara dan pejabat-pejabat lain yang berkepentingan, begitu juga dengan
para tahanan, memungkinkan para anggota Kelompok Kerja untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang negara tersebut
dan perkembangan perundang-undangan nasional dari perspektif norma hak asasi manusia internasional, sambil
mempertimbangkan konteks sosial, politik dan historis di setiap negara. Kunjungan serupa ini akan melahirkan semangat
kerjasama antara negara yang dikunjungi dengan Kelompok Kerja. Kegiatan ini berlangsung berdasarkan undangan dari
pemerintah yang bersangkutan. Itulah sebabnya Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam berbagai kesempatan mendorong
pemerintah untuk mengundang Kelompok Kerja ke negara mereka agar memungkinkan Kelompok Kerja melaksanakan
mandatnya dengan lebih efektif.
Sesuai dengan prinsip-prinsip ini, Kelompok Kerja menjalankan kunjungan ke berbagai negara secara teratur.
Pada prinsipnya, Kelompok Kerja tidak mengunjungi negara-negara yang sudah ditentukan akan ditangani oleh pelapor
khusus (atau prosedur yang serupa), kecuali jika Pelapor Khusus yang ditunjuk untuk negeri tertentu meminta atau
menyetujui bahwa Kelompok Kerja sebaiknya mengunjungi negara tersebut.
LAPORAN TAHUNAN
Setiap tahun Kelompok Kerja melaporkan kegiatan-kegiatannya pada Komisi Hak Asasi Manusia. Dalam laporan
tersebut Kelompok Kerja akan mengungkapkan pengamatan mereka terhadap institusi-institusi yang berbeda, hukum yang
tidak memadai, kebijakan, praktek hukum yang menurut mereka merupakan penyebab tindakan perampasan kemerdekaan
yang sewenang-wenang. Dalam kesimpulannya, Kelompok Kerja mengajukan komentar kritis terhadap pelanggaran keadaan
darurat, perundang-undangan pidana yang gagal mendefinisikan pelanggaran pidana dengan ketepatan yang memadai,
pengalihan kasus ke mahkamah khusus yang terlalu banyak, terutama mahkamah militer, tidak adanya perkumpulan atau
serikat pengacara atau badan peradilan yang independen, pelanggaran hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan
sebagainya. Sesuai dengan metode kerjanya, Kelompok Kerja menyusun rekomendasi khusus bagi Komisi Hak Asasi Manusia.
Laporan ini memasukkan tambahan atau lampiran berikut ini:
•

Pendapat yang diadopsi untuk kasus-kasus perorangan
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•

Laporan tentang kunjungan lapangan

•

Statistik
Antara 1991 dan akhir 1997, Kelompok Kerja telah menyatakan penahanan 1.331 orang sebagai sewenang-wenang dan

19 orang lainnya sebagai bukan sewenang-wenang. Ia memutuskan untuk menangani 335 kasus dan orang-orang yang ditahan
telah dibebaskan pada saat Kelompok Kerja mempertimbangkan kasus mereka. Kasus-kasus yang diselidiki Kelompok Kerja
menyangkut kurang lebih 60 negara di seluruh dunia. Patut dicatat bahwa diantara kasus-kasus penahanan yang dinyatakan
sewenang-wenang, mayoritas kasus memperlihatkan kaitan antara perampasan kebebasan dnegan pelaksanaan hak atau
kebebasan tertentu (cf. Kategori II yang disebutkan di atas). Jadi banyak kasus perampasan kemerdekaan yang terjadi setelah
pelaksanaan hak untuk bebas berekspresi dan berpendapat secara damai yang dijamin oleh pasal 19 DUHAM dan pasal 19
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Walaupun ada kerjasama dengan pemerintah, Kelompok Kerja mencatat bahwa hampir separuh dari pemerintahan yang
ia kirimi komunikasi sehubungan dengan dugaan kasus perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang tidak membalas
komunikasi tersebut atau cukup puas dengan mengirimkan resi penerimaan komunikasi.
Kelompok Kerja, bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia dan badan-badan PBB lainnya, telah berusaha untuk
menemukan cara-cara yang bukan saja bisa mendorong pembebasan para tahanan yang sudah dinyatakan Kelompok Kerja
mengalami kesewenang-wenangan, tetapi lebih jauh lagi bisa mendorong negara-negara yang bersangkutan untuk mengadopsi
langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang akan mencegah terjadinya kasus-kasus penahanan sewenang-wenang yang baru.
KERJASAMA DENGAN BADAN PBB YANG LAIN
KERJASAMA DENGAN MEKANISME PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG LAIN
Mengingat perkembangan berbagai bentuk mekanisme perlindungan hak asasi manusia, baik melalui resolusi (prosedur
dengan tema khusus atau untuk negara tertentu) atau melalui perjanjian (mekanisme yang ditetapkan berdasarkan konvensikonvensi, seperti Komite Hak Asasi Manusia yang didirikan berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial atau Komite menentang Penyiksaan), perlu dibuat aturan-aturan koordinasi untuk
mencegah pengulangan kerja dalam mempertimbangkan berbagai kasus. Aturan-aturan ini sesuai dengan prinsip non bis in
idem, yang menyatakan bahwa dua badan tidak boleh secara bersamaan menangani satu kasus yang menyangkut orang-orang,
masalah dan tuntutan yang sama.
Sebaliknya, jika pelanggaran yang diduga terjadi secara fundamental berhubungan dengan keabsahan suatu penahanan,
Kelompok Kerja, dengan dukungan Komisi Hak Asasi Manusia, telah mengajukan penyelesaian berikut:
•

Jika badan lain yang sudah terlebih dahulu menerima pengaduan suatu kasus tidak menangani kasus-kasus perseorangan,
tetapi mengamati perkembangan situasi HAM di wilayah geografis atau tematis yang ditugaskan kepadanya, persyaratan
bahwa orang-orang, masalah dan tuntutan harus sama tidak dipenuhi. Kelompok Kerja dalam hal ini memutuskan bahwa
aturan non bis in idem tidak berlaku, dan oleh sebab itu perlu menangani kasus tersebut;

•

Jika, di lain pihak, badan yang bersangkutan menangani kasus-kasus individual (ini berarti hanya Komite Hak Asasi
Manusia), prinsip non bis in idem berlaku. Sekretariat memeriksa apakah komunikasi yang ada melibatkan suatu negara
yang telah mengakui kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk menimbang keluhan-keluhan individual; jika negara

9

itu mengakuinya, sekretariat menghubungi narasumber untuk menentukan apakah narasumber memilih bekerjasama
dengan Komite Hak Asasi Manusia atau dengan Kelompok Kerja.
KERJASAMA DENGAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH
Kelompok Kerja terus-menerus bekerjasama dengan organisasi-organisasi non pemerintah, baik yang internasional
maupun regional, yang menjadi sumber utama informasi. Dalam konteks seperti ini, Kelompok Kerja bertemu secara
periodik dengan wakil-wakil organisasi-organisasi yang telah menyerahkan kasus-kasus individual dan informasi umum dengan
jumlah terbesar, untuk mempertimbangkan cara-cara meningkatkan kerjasama timbal balik.
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LAMPIRAN
Lampiran I
PASAL-PASAL DEKLARASI UNIVERSAL HAM DAN KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL
DAN POLITIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN MANDAT KELOMPOK KERJA UNTUK PENAHANAN
SEWENANG-WENANG
DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA
Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua
orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan
terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.
Pasal 9
Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.
Pasal 10
Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas
dan tidak memihak, dalam penentuan hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.
Pasal 11
1.

Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan
kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang
dibutuhkan untuk pembelaannya.

2.

Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan
merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga
tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.
Pasal 13

1.

Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara.

2.

Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

Pasal 14
1.

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan
pengejaran sewenang-wenang (persecution).
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2.

Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 18
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk

berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran,
peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara
pribadi.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk
berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan
buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.
Pasal 20
1.

Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.

2.

Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.
Pasal 21

1.

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil
yang dipilihnya secara bebas.

2.

Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.

3.

Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan
umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta
dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.
KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
Pasal 9

1.

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara
sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan hukum.

2.

Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapannya dan harus
sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

3.

Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dihadapkan ke depan hakim atau
pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili
dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Adalah bertentangan dengan ketentuan umum untuk tetap menahan
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orang-orang yang sedang menunggu pemeriksaan perkara, namun pembebasan dapat diberikan dengan jaminan untuk
hadir pada sidang pengadilan, pada setiap tahap pengadilan, dan bila masanya tiba, pada saat pelaksanaan keputusan.
4.

Setiap orang yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan, berhak mengajukan kasusnya ke depan
pengadilan agar pengadilan tersebut dapat segera memutuskan keabsahan penahanannya, dan memerintahkan
pembebasannya apabila penahanan itu tidak sah menurut hukum. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan
atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi yang harus dilaksanakan.
Pasal 12

1.

Setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu negara berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk
memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

2.

Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri

3.

Hak tersebut di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali yang telah ditetapkan oleh hukum guna melindungi
keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain, dan yang
sesuai dengan hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

4.

Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.
Pasal 14

1.

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan pengadilan dan badan peradilan lainnya. Dalam penentuan
tuduhan kejahatan terhadapnya, atau penentuan tentang hak dan kewajiban dalam suatu gugatan hukum, setiap orang
berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan
tidak memihak, yang ditetapkan hukum. Media dan khalayak ramai dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau
sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat demokratis, atau
apabila dituntut oleh kepentingan kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan atau apabila benar-benar diperlukan
menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan
sendiri; namun setiap keputusan yang dijatuhkan dalam kasus pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang
terbuka, kecuali bila kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan
dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak.

2.

Setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut
hukum.

3.

Dalam penentuan tuduhan atas kejahatan terhadap dirinya, setiap orang berhak kesetaraan penuh atas jaminan-jaminan
minimal di bawah ini, yakni
a.

Diberitahu secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya tentang sifat dan alasan tuduhan
yang diajukan terhadapnya;

b.

Diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaannya dan untuk menghubungi pengacara
yang dipilihnya sendiri;

c.

Diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

d.

Diadili dengan kehadirannya, dan membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri;
diberitahu akan hak ini jika ia tidak mempunyai pembela;
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e.

Diberikan pembela demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tak memiliki kemampuan yang
cukup untuk membayarnya;

4.

Memeriksa atau meminta agar diperiksanya saksi-saksi yang memberatkan, dan meminta untuk dihadirkan dan
diperiksanya saksi-saksi yang meringankan dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi yang memberatkan.

5.

Mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dengan
bahasa yang digunakan dalam pengadilan.

6.

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri ataupun mengaku bersalah.

7.

Dalam kasus anak di bawah umur, prosedurnya harus sedemikian rupa sehingga mempertimbangkan usia dan keinginan
untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

8.

Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak meminta peninjauan kembali atas keputusan dan hukumannya oleh suatu
badan peradilan yang lebih tinggi menurut hukum.

9.

Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ternyata
kemudian diputuskan sebaliknya atau diberi ampun atas dasar suatu fakta baru atau fakta yang baru saja ditemukan yang
menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan, maka orang yang menderita
hukuman sebagai akibat keputusan tersebut harus diberi kompensasi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa
tidak terungkapnya fakta tersebut itu sepenuhnya atau sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

10. Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali karena suatu tindak kejahatan yang pernah dilakukan, apabila ia
untuk tindak kejahatan yang sama telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masingmasing negara.
Pasal 18
1.

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk
suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain, secara terbuka atau pribadi, menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan beribadah, mentaati,
mengamalkan dan pengajaran.

2.

Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga kebebasannya terganggu untuk menganut atau memeluk suatu agama atau
kepercayaan pilihannya sendiri.

3.

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan yang hanya dapat dikenai pembatasan-pembatasan yang
ditentukan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan ataupun moral umum,
atau hak asasi dan kebebasan orang lain.

4.

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan para orang tua dan wali hukum yang sah, jika ada,
untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan budi pekerti bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka
sendiri.
Pasal 19

1.

Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa gangguan.
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2.

Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan mencari, menerima dan
memberikan informasi dan semua jenis pemikiran, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau
cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui sarana lain yang dipilihnya.

3.

Pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab
khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai
dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
a.

Menghormati hak dan nama baik orang lain

b.

Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak
ini, kecuali yang ditentukan sesuai undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan
keamanan nasional atau keamanan umum, atau ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau
perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.
Pasal 22
1.

Setiap orang berhak untuk berserikat dengan orang-orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan
serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya sendiri.

2.

Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini kecuali yang telah diatur undang-undang dan yang
diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan atau keamanan umum, ketertiban umum,
perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh
mencegah diberikannya pembatasan yang sah terhadap anggota angkatan bersenjata atau kepolisian dalam melaksanakan
hak ini.

3.

Tidak sesuatu pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Internasional
Organisasi Perburuhan 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi untuk mengambil
tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang
ditentukan dalam Konvensi tersebut.
Pasal 25
Setiap warganegara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam

pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk:
a.

Ikut serta dalam pengaturan semua urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang
dipilih secara bebas;

b.

Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal
serta diadakan melalui pemungutan suara secara rahasia, untuk menjamin kebebasan menyatakan pilihan dari
para pemilih.

c.

Memperoleh pelayanan pemerintahan di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.
Pasal 26
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Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi
apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi
semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik
atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
Pasal 27
Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang
tergolong dalam kaum minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat bersama-sama dengan anggota
kelompoknya yang lain, untuk menikmati budayanya, menjalankan dan mengamalkan agamanya, menggunakan bahasa mereka
sendiri.
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Lampiran II
KUMPULAN PRINSIP PERLINDUNGAN BAGI SEMUA ORANG YANG MENGALAMI PENAHANAN ATAU
PEMENJARAAN DALAM BENTUK APA PUN
(RESOLUSI 43/173 DIADOPSI OLEH MAJELIS UMUM)
Majelis Umum,
Mengingat resolusi Majelis Umum 35/177 pada 15 Desember 1980 yang mengacu pada tugas menjabarkan rancangan
Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apa
pun kepada Komite Keenam dan memutuskan untuk mendirikan kelompok kerja yang terbuka untuk tujuan tersebut,
Memperhatikan laporan Kelompok Kerja untuk Rancangan Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Semua Orang
yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apa pun, 6 yang bertemu selama sidang Majelis Umum ke empat
puluh tiga dan menyelesaikan penjabaran rancangan Kumpulan Prinsip-prinsip tersebut.
Menimbang bahwa Kelompok Kerja memutuskan untuk menyerahkan teks rancangan Kumpulan Prinsip-prinsip kepada
Komite Keenam untuk dipertimbangkan dan diadopsi, 7
Meyakini bahwa adopsi rancangan Kumpulan Prinsip-prinsip akan memberikan sumbangan penting bagi perlindungan
HAM,
Menimbang kebutuhan memastikan penyebarluasan teks Kumpulan Prinsip-prinsip,
1.

Menyetujui Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan
dalam Bentuk Apa pun, teks yang dilampirkan pada resolusi ini;

2.

Mengungkapkan penghargaannya terhadap Kelompok Kerja untuk Rancangan Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan bagi
Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apa pun atas sumbangannya yang penting
bagi penjabaran Kumpulan Prinsip-prinsip;

3.

Meminta Sekretaris Jendral untuk memberitahukan Negara-negara Anggota PBB atau anggota badan-badan khusus
tentang pengadopsian Kumpulan Prinsip-prinsip;

4.

Mendesak supaya setiap usaha dilakukan sehingga Kumpulan Prinsip-prinsip ini diketahui umum dan dihormati.
SIDANG PLENO KE 76
9 DESEMBER 1988

Lampiran
KUMPULAN PRINSIP PERLINDUNGAN BAGI SEMUA ORANG YANG MENGALAMI PENAHANAN ATAU
PEMENJARAAN DALAM BENTUK APA PUN

6

A/C.6/43/L.9.

7

Ibid., para. 4.
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CAKUPAN KUMPULAN PRINSIP-PRINSIP
Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan bagi semua orang yang mengalami segala bentuk penahanan dan
pemenjaraan.
PENGGUNAAN ISTILAH
Untuk keperluan Kumpulan Prinsip-prinsip:
a.

“Penahanan” berarti tindakan menahan seseorang karena dugaan melakukan pelanggaran atau yang dilakukan oleh
petugas yang berwenang;

b.

“Orang yang ditahan” berarti siapa pun yang dirampas kemerdekaan pribadinya kecuali sebagai akibat dakwaan
atas suatu pelanggaran;

c.

“Orang yang dipenjarakan” berarti siapa pun yang dirampas kemerdekaan pribadinya sebagai akibat dakwaan atas
suatu pelanggaran;

d.

“Penahanan” berarti kondisi orang-orang yang ditahan seperti didefinisikan di atas;

e.

“Pemenjaraan” berarti kondisi orang-orang yang dipenjarakan seperti didefinisikan di atas;

f.

Kata-kata “aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang” berarti aparat hukum atau aparat lainnya yang
berwenang menurut hukum yang status dan masa jabatannya harus sekuat mungkin memberikan jaminan akan
kompetensi, imparsialitas dan independensi.
Prinsip 1

Semua orang yang mengalami penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun harus diperlakukan dengan manusiawi
dan dengan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada manusia.
Prinsip 2
Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan
oleh petugas yang kompeten atau orang-orang yang diberi wewenang untuk tujuan ini.
Prinsip 3
Tidak diperkenankan memberikan batasan pada atau mengurangi segala hak asasi orang-orang yang mengalami segala
bentuk penahanan atau pemenjaraan yang diakui atau berlaku di semua negara menurut hukum, konvensi, peraturan atau
kebiasaan dengan alasan bahwa Kumpulan Prinsip-prinsip ini tidak mengakui hak tersebut atau bahwa Kumpulan Prinsipprinsip ini mengakui hak tersebut hanya sampai derajat yang lebih rendah.
Prinsip 4
Penahanan dan pemenjaraan dalam bentuk apa pun dan segala tindakan yang mempengaruhi hak asasi manusia seseorang
yang mengalami bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperintahkan, atau diatur oleh kontrol efektif aparat hukum atau
aparat lainnya yang berwenang.
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Prinsip 5
1.

Prinsip-prinsip ini harus diterapkan bagi semua orang yang berada dalam wilayah suatu Negara, tanpa pembedaan apa
pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pandangan lainnya,
asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

2.

Aturan-aturan yang diterapkan berdasarkan hukum dan dirancang semata-mata untuk melindungi hak dan status khusus
perempuan, terutama perempuan yang mengandung dan ibu-ibu yang menyusui, anak-anak dan remaja, orang-orang
berumur, sakit atau cacat tidak boleh dianggap sebagai aturan yang diskriminatif. Kebutuhan untuk, dan penerapan
aturan-aturan ini harus selalu dikaji oleh aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang.
Prinsip 6
Tak seorang pun yang mengalami penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun bisa dikenai penyiksaan atau

perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman. 8 Tak ada situasi apa pun yang bisa dipakai untuk
membenarkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman.
Prinsip 7
1.

Negara harus melarang dengan hukum tindakan apa pun yang berlawanan dengan hak dan kewajiban-kewajiban yang
termaktub dalam prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa tindakan serupa itu bisa dikenai sanksi yang tepat dan
menjalankan penyelidikan imparsial apabila terdapat keluhan.

2.

Petugas-petugas yang memiliki alasan untuk percaya bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kumpulan Prinsip-prinsip
ini harus melaporkannya kepada atasan mereka dan, bilamana perlu, kepada pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan atau
kepada badan-badan yang diberi wewenang untuk mengkaji dan memulihkan keadaan.

3.

Siapa pun yang punya alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran terhadap Kumpulan
Prinsip-prinsip ini harus memiliki hak melaporkan masalah tersebut kepada atasan petugas yang terlibat juga kepada
pejabat-pejabat lain yang berwenang atau badan-badan yang diberi wewenang untuk mengkaji dan memulihkan keadaan.
Prinsip 8
Orang-orang yang berada dalam tahanan harus diperlakukan sesuai dengan status mereka sebagai tersangka. Sejalan

dengan itu, mereka, apabila mungkin, harus dipisahkan dari orang-orang yang telah dipenjarakan.
Prinsip 9
Petugas yang menangkap seseorang, memasukkannya dalam tahanan atau menyelidiki kasus yang bersangkutan harus
menjalankan hanya kewenangan yang diberikan kepada mereka berdasarkan hukum dan pelaksanaan kewenangan ini harus
memungkinkan adanya bantuan dari aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang.
Prinsip 10
8

Istilah “perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman” harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga mencakup

perlindungan seluas mungkin terhadap perlakuan buruk, baik secara fisik atau mental, termasuk penahanan seseorang dalam kondisi yang menghalanginya,
secara temporer atau permanen, untuk menggunakan indera alamiahnya, seperti penglihatan atau pendengaran, atau kesadarannya akan tempat dan
berlalunya waktu.
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Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu alasan penangkapannya pada saat ditangkap dan harus segera diberitahu
tentang tuduhan apa pun yang ditimpakan kepadanya.
Prinsip 11
1.

Seseorang tidak boleh ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk didengarkan segera oleh aparat hukum atau
aparat lainnya yang berwenang. Orang yang ditahan harus memiliki hak untuk membela dirinya sendiri atau didampingi
oleh pembela seperti yang dinyatakan oleh hukum.

2.

Orang yang ditahan dan pembelanya, jika ada, harus menerima komunikasi segera dan selengkapnya tentang perintah
penahanan beserta alasan-alasannya.

3.

Seorang aparat hukum atau aparat lainnya harus diberi wewenang untuk mengkaji jika diperlukan kelanjutan masa
penahanan.
Prinsip 12

1.

Harus dicatat setepat dan sebaik-baiknya:
a.

Alasan-alasan penangkapan;

b.

Waktu penangkapan dan dibawanya orang yang ditangkap ke tempat tahanan serta waktu penampilan
pertamanya di hadapan aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang;

2.

c.

Identitas petugas penegak hukum yang bersangkutan;

d.

Informasi yang tepat tentang tempat penahanan.

Catatan ini harus dikomunikasikan kepada tahanan atau pembelanya, jika ada, dalam format yang ditentukan oleh
undang-undang.
Prinsip 13
Siapa pun harus, pada saat ditangkap dan pada saat diumumkan penahanan atau pemenjaraannya, atau segera sesudahnya,

diberi informasi mengenai dan penjelasan tentang haknya dan bagaimana memperoleh hak tersebut oleh aparat yang
bertanggung-jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya.
Prinsip 14
Seseorang yang tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu berbicara dengan bahasa yang digunakan oleh aparat
yang bertanggung-jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya, berhak segera mendapatkan informasi dalam
bahasa yang ia mengerti tentang hal-hal yang dinyatakan dalam prinsip 10, prinsip 11, paragraf 2, prinsip 12, paragraf 1, dan
prinsip 13 dan berhak untuk memperoleh bantuan, tanpa biaya, jika perlu, dari penerjemah sehubungan dengan prosedur
legal yang mengikuti penangkapannya.
Prinsip 15
Walaupun ada pengecualian yang dinyatakan dalam prinsip 16, paragraf 4, dan prinsip 18, paragraf 3, komunikasi antara
orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan dunia luar, dan terutama dengan keluarga dan pembelanya, tidak boleh dihalangi
lebih dari beberapa hari.
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Prinsip 16
1.

Segera setelah penangkapan dan setelah pemindahan dari suatu tempat penahanan atau pemenjaraan ke tempat lain,
orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak memberitahu atau meminta aparat yang kompeten untuk memberitahu
anggota keluarganya, atau orang-orang lain yang tepat yang dia pilih sendiri, tentang penangkapan, penahanan atau
pemenjaraannya atau tentang pemindahannya dari satu tempat ke tempat lain dan tempat ia ditahan.

2.

Apabila orang yang ditahan atau dipenjarakan adalah orang asing, ia juga harus segera diberitahu tentang haknya untuk
berkomunikasi melalui cara-cara yang tepat dengan kantor konsulat atau misi diplomatik untuk negara dimana ia
menjadi warganya atau bisa juga dengan institusi lain yang berwenang menerima komunikasi serupa itu sesuai dengan
hukum internasional atau dengan wakil organisasi internasional yang kompeten, apabila ia seorang pengungsi atau jika ia
tidak berada di bawah perlindungan organisasi antar pemerintah.

3.

Jika orang yang ditahan atau dipenjarakan masih remaja atau tidak mampu memahami hak yang berlaku baginya, aparat
yang kompeten harus mengambil inisiatif untuk menjalankan proses pemberitahuan seperti yang dinyatakan dalam
prinsip ini. Perhatian khusus harus diberikan pada perlunya memberitahu orang tua atau wali.

4.

Pemberitahuan apa pun yang dinyatakan dalam prinsip ini harus dibuat atau diberi ijin untuk dibuat tanpa penundaan.
Tetapi aparat yang kompeten bisa saja menunda proses pemberitahuan untuk waktu yang masuk akal jika proses
penyelidikan menuntut adanya hal-hal yang tidak terduga.
Prinsip 17

1.

Orang yang ditahan berhak memperoleh pendampingan dari pembela hukum. Ia harus diberitahu tentang haknya ini
oleh aparat yang kompeten segera setelah penangkapannya dan harus diberi fasilitas yang memadai untuk menikmati hak
tersebut.

2.

Apabila orang yang ditahan tidak mendapatkan pembela hukum yang menjadi pilihannya sendiri, ia berhak memperoleh
pembela hukum yang ditugaskan oleh aparat hukum dan aparat lainnya yang berwenang dalam segala kasus jika demi
kepentingan keadilan hal ini dituntut dan tanpa pembayaran dari tahanan jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk
membayar.
Prinsip 18

1.

Orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pembela hukumnya.

2.

Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus diberi waktu dan fasilitas yang cukup untuk berkonsultasi dengan pembela
hukumnya.

3.

Hak orang yang ditahan atau dipenjarakan untuk dikunjungi oleh dan berkonsultasi dan berkomunikasi, tanpa penundaan
atau sensor dan dalam kerahasiaan sepenuhnya, dengan pembela hukumnya tidak boleh ditangguhkan atau dibatasi
kecuali dalam situasi-situasi khusus, yang harus dinyatakan lewat undang-undang atau peraturan-peraturan legal, ketika
hal tersebut dianggap tidak bisa diabaikan oleh aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang untuk menjaga
keamanan dan ketertiban.

4.

Wawancara antara orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan pembela hukumnya bisa saja dalam jangkauan
penglihatan, tetapi tidak dalam jangkauan pendengaran petugas penegak hukum.
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5.

Komunikasi antara orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan pembela hukumnya seperti yang dinyatakan dalam
prinsip ini tidak bisa digunakan sebagai bukti untuk memberatkan orang yang ditahan atau dipenjarakan kecuali jika
komunikasi tersebut berhubungan dengan kelangsungan atau perencanaan tindak kriminal.
Prinsip 19
Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh dan berkorespondensi dengan,

terutama, anggota keluarganya dan harus diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sesuai
dengan kondisi dan pembatasan-pembatasan yang masuk akal, seperti dinyatakan dalam undang-undang atau aturan-aturan
berdasar hukum.
Prinsip 20
Jika orang yang ditahan atau dipenjarakan memintanya, ia boleh, jika mungkin, ditempatkan di tempat tahanan atau
penjara yang cukup dekat dengan tempat tinggalnya.
Prinsip 21
1.

Harus dilarang usaha-usaha mengambil keuntungan dari situasi orang yang ditahan atau dipenjarakan untuk memaksanya
mengaku, mencelakakan dirinya sendiri, atau memberi kesaksian yang memberatkan orang lain.

2.

Orang yang ditahan ketika diinterogasi tak boleh dikenai kekerasan, ancaman atau metode-metode interogasi yang akan
melemahkan kemampuannya membuat keputusan atau memberikan penilaian.
Prinsip 22
Orang yang ditahan atau dipenjarakan tidak diperbolehkan, bahkan dengan persetujuannya sekali pun, untuk dilibatkan

dalam eksperimen medis atau ilmiah yang akan membahayakan kesehatannya.
Prinsip 23
1.

Panjangnya waktu interogasi bagi orang yang ditahan atau dipenjarakan dan jeda antara sejumlah interogasi serta
identitas petugas yang melaksanakan interogasi dan orang-orang lain yang hadir dalam proses interogasi harus dicatat dan
disahkan dalam suatu format sesuai dengan yang dinyatakan dalam undang-undang.

2.

Orang yang ditahan atau dipenjarakan, atau pembela hukumnya jika dinyatakan dalam undang-undang, harus mendapat
akses ke informasi yang digambarkan dalam paragraf 1 prinsip ini.
Prinsip 24
Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah

ia diterima di tempat penahanan atau pemenjaraan, dan setelah itu pelayanan kesehatan dan perawatan harus diberikan jika
diperlukan. Pelayanan dan perawatan ini harus disediakan tanpa biaya.
Prinsip 25
Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapat hak meminta atau mengajukan petisi
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kepada aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang kedua atau
pendapat lain tentang kesehatannya. Hak ini dibatasi hanya oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyangkut keamanan dan
ketertiban di tempat penahanan atau pemenjaraan.
Prinsip 26
Sehubungan dengan fakta bahwa orang yang ditahan atau dipenjarakan melalui proses pemeriksaan kesehatan, nama
dokter dan hasil pemeriksaan tersebut harus dicatat sebaik-baiknya.
Akses ke catatan ini harus dipastikan ada. Modalitas yang bersangkutan dengan demikian harus sesuai dengan aturanaturan yang relevan dalam hukum nasional.
Prinsip 27
Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dalam usaha memperoleh bukti harus dicatat untuk menentukan keabsahan
bukti-bukti yang dipakai untuk memberatkan orang yang ditahan atau dipenjarakan.
Prinsip 28
Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus memperoleh hak untuk mendapatkan, dalam batas-batas ketersediaan
sumber, jika diperoleh dari sumber-sumber publik, bahan-bahan yang mendidik, berbudaya dan informatif dalam jumlah yang
memadai. Hak ini hanya dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyangkut keamanan dan ketertiban di tempat
penahanan atau pemenjaraan.
Prinsip 29
1.

Untuk mengawasi ketaatan yang ketat terhadap hukum-hukum dan aturan-aturan yang relevan, tempat penahanan harus
dikunjungi secara teratur oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman tertentu yang ditunjuk oleh, dan
bertanggung jawab kepada, aparat kompeten yang berbeda dari aparat yang langsung bertanggung jawab atas
penyelenggaraan tempat penahanan dan pemenjaraan.

2.

Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus memperoleh hak untuk berkomunikasi secara bebas dan dalam kerahasiaan
sepenuhnya dengan orang-orang yang mengunjungi tempat penahanan atau pemenjaraan sesuai denga paragraf 1 prinsip
ini. Hak ini hanya dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyangkut kemanan dan ketertiban di tempat penahanan
atau pemenjaraan.
Prinsip 30

1.

Jenis-jenis tindakan orang yang ditahan atau dipenjarakan yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin selama masa
penahanan atau pemenjaraan, deskripsi dan panjangnya waktu penghukuman atas tindakan indisipliner ini dan aparat
yang berkompeten untuk memberlakukan hukuman serupa itu harus dinyatakan secara khusus dalam undang-undang
atau aturan-aturan yang berdasarkan hukum dan dipublikasikan.

2.

Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus memiliki hak untuk didengarkan sebelum tindakan pendisiplinan
dilaksanakan. Ia harus memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke pejabat yang lebih tinggi untuk dikaji.
Prinsip 31
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Aparat-aparat berwenang yang tepat harus berusaha memastikan, sesuai dengan hukum nasional, adanya pendampingan
jika dibutuhkan bagi orang-orang yang menjadi tanggungan tahanan dan, khususnya, bagi anggota keluarga yang masih kecil
dan harus mengupayakan langkah-langkah tertentu untuk perawatan dan pengawasan yang layak bagi anak-anak yang
ditinggalkan tanpa bimbingan orang tuanya.
Prinsip 32
1.

Orang yang ditahan atau pembelanya setiap saat berhak mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional
untuk menggugat keabsahan penahanannya di hadapan aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang untuk
memperoleh pembebasannya tanpa penangguhan, apabila penahanan itu dianggap tidak sesuai dengan hukum.

2.

Langkah-langkah yang disebutkan pada paragraf 1 prinsip ini harus sederhana dan cepat dan tanpa biaya bagi tahanan
yang tidak mampu. Aparat yang melakukan penahanan tanpa penundaan yang tak beralasan harus segera mengajukan
orang yang ditahan ke aparat yang akan melakukan pemeriksaan ulang.
Prinsip 33

1.

Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapatkan hak untuk menuntut atau
mengajukan keluhan atas perlakuan terhadapnya, terutama dalam kasus penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, kepada aparat yang bertanggungjawab atas pengelolaan tempat
penahanan atau kepada pejabat yang lebih tinggi dan, jika perlu, ke pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa
ulang atau memulihkan keadaan.

2.

Dalam kasus-kasus dimana baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pembela hukumnya tidak memiliki
kemungkinan melaksanakan haknya seperti dinyatakan dalam paragraf 1 prinsip ini, anggota keluarga orang yang ditahan
atau dipenjarakan atau orang lain yang mengetahui kasus tersebut boleh melaksanakan pemenuhan hak tersebut.

3.

Kerahasiaan menyangkut tuntutan atau keluhan yang diajukan harus dipertahankan apabila pihak yang mengeluhkan
memintanya.

4.

Setiap tuntutan atau keluhan harus segera ditangani dan ditanggapi tanpa penundaan yang tidak berdasar. Jika tuduhan
atau keluhan ditolak atau, ditunda tanpa alasan yang jelas, pihak yang menuntut berhak membawa kasus tersebut ke
aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pihak-pihak
penuntut lainnya yang disebutkan dalam paragraf 1 prinsip ini tidak boleh dikenai prasangka karena mengajukan
tuntutan atau keluhan.
Prinsip 34
Apabila terjadi kematian atau penghilangan orang yang ditahan atau dipenjarakan pada masa penahanan atau

pemenjaraannya, penyelidikan terhadap penyebab kematian atau penghilangannya harus dilaksanakan oleh aparat hukum atau
aparat lainnya yang berwenang, baik atas kemauan sendiri atau karena desakan dari anggota keluarga orang yang ditahan atau
dipenjarakan atau orang lain yang mengetahui kasus tersebut. Apabila situasinya menuntut demikian, penyelidikan ini harus
dilaksanakan dengan dasar-dasar prosedural ketika kematian atau penghilangan terjadi segera setelah berakhirnya masa
penahanan atau pemenjaraan. Penemuan dari penyelidikan ini atau laporan tentangnya harus tersedia sesuai dengan
permintaan, kecuali jika hal ini akan mengganggu proses penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung.
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Prinsip 35
1.

Kerusakan yang ditimbulkan karena tindakan atau pembiaran yang dilakukan pejabat publik berlawanan dengan hak yang
dicantumkan dalam prinsip-prinsip ini harus diberi ganti rugi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tentang
pertanggungjawaban dalam hukum nasional.

2.

Informasi yang dituntut untuk dicatat menurut prinsip-prinsip ini harus tersedia sesuai dengan prosedur yang dinyatakan
oleh hukum naisonal untuk keperluan penuntutan kompensasi dalam prinsip ini.
Prinsip 36

1.

Orang yang ditahan yang dituduh atau didakwa dengan pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah dan harus
diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum di pengadilan terbuka
dimana ia telah memperoleh seluruh jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

2.

Penangkapan atau penahanan seseorang selama penyelidikan dan pengadilan berlangsung harus dilaksanakan hanya untuk
keperluan penyelenggaraan keadilan berdasarkan dan tergantung dari kondisi-kondisi dan prosedur yang dinyatakan oleh
hukum. Penerapan pembatasan terhadap orang tersebut yang tidak sepenuhnya diperlukan untuk tujuan penahanan atau
untuk mencegah timbulnya halangan terhadap proses penyelidikan atau penyelenggaraan keadilan, atau untuk
pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tempat penahanan harus dilarang.
Prinsip 37
Seseorang yang ditahan atas dakwaan pidana harus diajukan ke aparat hukum atau aparat berwenang lainnya yang

dinyatakan undang-undang segera setelah penangkapannya. Aparat-aparat tersebut harus memutuskan tanpa penundaan
keabsahan dan keperluan penahanan. Tak seorang pun boleh ditahan selama penyelidikan atau pengadilan berlangsung kecuali
dengan adanya surat perintah tertulis dari aparat yang berwenang tersebut. Orang yang ditahan harus, ketika diajukan ke
hadapan aparat tersebut, mempunyai hak untuk mengajukan pernyataan tentang perlakuan yang diterimanya selama dalam
penahanan.
Prinsip 38
Orang yang ditahan atas dakwaan pidana berhak memperoleh pengadilan dalam jangka waktu yang layak atau
pembebasan selama masa pengadilan.
Prinsip 39
Kecuali dalam kasus-kasus khusus yang dinyatakan oleh hukum, orang yang ditahan atas dakwaan pidana berhak atas
pembebasan selama pengadilan berlangsung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan hukum, kecuali jika aparat hukum atau
aparat lainnya memutuskan yang sebaliknya demi kepentingan penyelenggaraan keadilan. Aparat-aparat yang berwenang ini
harus mengkaji ulang perlunya tindakan penahanan.
Klausul Umum
Tak satu hal pun dalam Kumpulan Prinsip-prinsip ini yang boleh diinterpretasikan sebagai membatasi atau mengurangi

25

hak apa pun yang didefinisikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 9

9

Lihat resolusi 2200 A (XXI), lampiran.
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Lampiran III
KOMPOSISI KELOMPOK KERJA
Pada akhir 1998, komposisi Kelompok Kerja sebagai berikut:
•

Roberto Garretón (Cili);

•

Louis Joinet (Perancis)

•

Laity Kama (Senegal)

•

Kapil Sibal (India) (Ketua);

•

Petr Uhl (Slovakia dan Republik Czech)
Mr. Louis Joinet menduduki jabatan Ketua/Pelapor Kelompok Kerja dari 1991 sampai 1997
Sejak sidang ke 18 (1997), Mr. Kapil Sibal menjadi Ketua/Pelapor Kelompok Kerja.
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Lampiran IV
METODE KERJA YANG DIREVISI
PENGANTAR
1.

Metode kerja mempertimbangkan keistimewaan kerangka acuan Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang
menurut resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1991/42, 1992/28, 1993/36, 1994/32, 1995/59, 1996/28 dan secara
khusus penjelasan yang termuat dalam resolusi 1997/50, yang memberi Kelompok Kerja bukan saja tugas untuk
memberitahukan Komisi melalui laporan yang komprehensif, tetapi juga “menginvestigasi kasus-kasus perampasan
kemerdekaan yang dilakukan dengan sewenang-wenang”(para. 15).
BERFUNGSINYA KELOMPOK KERJA

2.

Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang didirikan berdasarkan resolusi Komisi HAM 1991/42. Mandat
awal tiga tahunan Kelompok Kerja diperbaharui Komisi Hak Asasi Manusia pada 1994 dan 1997, setiap kali untuk
periode tiga tahun berikutnya.

3.

Setiap kali mandat diperbaharui para anggota Kelompok Kerja memilih Ketua dan Wakil Ketua mereka untuk masa
kerja mandat yang diperbaharui.

4.

Kelompok Kerja bertemu paling tidak tiga kali setahun.

5.

Ketika kasus yang sedang ditangani atau kunjungan yang dilakukan menyangkut suatu negara tempat anggota Kelompok
Kerja menjadi warga negara, atau dalam situasi-situasi lain yang mengandung pertentangan kepentingan, anggota
tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kunjungan lapangan atau diskusi.

6.

Selama proses deliberasi, ketika menangani kasus-kasus individual atau situasi-situasi tertentu, Kelompok Kerja
menyampaikan pendapat-pendapat yang kemudian dimasukkan dalam laporan tahunan yang diserahkan pada Komisi
HAM pada sidang tahunannya. Pendapat Kelompok Kerja merupakan hasil konsensus; apabila konsensus tidak berhasil
dicapai, pandangan mayoritas anggota Kelompok Kerja yang diadopsi sebagai pandangan Kelompok.
IMPLEMENTASI MANDAT KELOMPOK KERJA

7.

Mandat Kelompok Kerja adalah menyelidiki kasus-kasus perampasan kemerdekaan yang diterapkan secara sewenangwenang. Dalam melaksanakan mandatnya, Kelompok Kerja mengacu ke standar-standar internasional yang relevan yang
dicantumkan dalam DUHAM dan instrumen-instrumen internasional yang relevan lainnya yang diterima oleh NegaraNegara yang bersangkutan, terutama Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta, jika tepat, standarstandar berikut ini:
a.

Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan
dalam Bentuk Apa pun;

b.

Aturan-aturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana
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c.

Aturan-aturan PBB untuk Perlindungan bagi Remaja yang Dirampas Kemerdekaannya;

d.

Aturan-aturan Standar Minimum PBB untuk Penyelenggaraan Keadilan bagi Remaja (“Aturan-aturan Beijing”);

Begitu juga dengan standar relevan lainnya.
8.

Sebagai aturan umum, dalam menangani situasi perampasan kemerdekaan seperti yang dimaksud dalam paragraf 15
resolusi 1997/50, Kelompok Kerja dalam melaksanakan mandatnya harus mengacu ke tiga kategori legal berikut ini:
a.

Apabila jelas tidak mungkin mengungkapkan dasar-dasar hukum yang membenarkan perampasan kemerdekaan
(seperti ketika seseorang yang tetap ditahan setelah masa hukumannya berakhir atau walaupun ada hukum
amnesti yang berlaku baginya) (kategori I);

b.

Apabila perampasan kemerdekaan terjadi akibat pelaksanaan hak atau kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh
pasal-pasal 7, 13, 14, 18, 19, 10 dan 21 DUHAM dan oleh pasal-pasal 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dan 27
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sejauh kasus ini ada hubungannya dengan negara-negara
Pihak Kovenan. (kategori II)

c.

Apabila ketidaktaatan secara total atau pun sebagian terhadap norma-norma internasional sehubungan dengan
hak untuk peradilan yang adil, seperti dinyatakan dalam DUHAM dan dalam instrumen-instrumen internasional
yang relevan yang diterima oleh negara-negara yang bersangkutan, begitu seriusnya sehingga memberi karakter
sewenang-wenang kepada tindakan perampasan kemerdekaan. (kategori III)

PENYERAHAN KOMUNIKASI KEPADA KELOMPOK KERJA DAN PERTIMBANGAN TERHADAP
KOMUNIKASI
PENYERAHAN KOMUNIKASI KEPADA KELOMPOK KERJA
9.

Komunikasi harus diserahkan dalam bentuk tertulis dan dialamatkan ke sekretariat, dengan mencantumkan nama
keluarga, nama pertama dan alamat pengirim dan (opsional) nomor telepon, telex dan telefax, atau bentuk-bentuk
komunikasi lainnya yang dapat diterima.

10. Sejauh mungkin, setiap kasus harus mempunyai kejelasan tentang subjek yang dipresentasikan dengan menunjukkan
nama keluarga, nama pertama dan informasi lain yang memungkinkan proses identifikasi orang yang ditahan, serta status
legalnya, terutama:
a.

Tanggal dan tempat penangkapan atau penahanan atau bentuk lain perampasan kemerdekaan dan identitas
mereka yang diduga telah melakukan tindakan tersebut, beserta informasi lainnya yang bisa memberi gambaran
tentang situasi dan kondisi ketika orang tersebut dirampas kemerdekaannya;

b.

Alasan-alasan yang dikemukakan aparat tentang penangkapan dan/atau perampasan kemerdekaan;

c.

Perundang-undangan yang diterapkan pada kasus tersebut;

d.

Tindakan yang telah diambil, termasuk tindakan penyelidikan atau pelaksanaan upaya perbaikan di tingkat
internal, baik dalam hal pendekatan ke aparat administratif dan aparat hukum yang berwenang, terutama untuk
verifikasi tindakan perampasan kemerdekaan, dan langkah-langkah di tingkat internasional atau regional, bila
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ada, hasil tindakan-tindakan tersebut atau alasan-alasan mengapa tindakan-tindakan tersebut tidak efektif atau
tidak diambil; dan
e.

Catatan tentang alasan-alasan mengapa perampasan kemerdekaan dianggap sewenang-wenang.

11. Untuk memfasilitasi pekerjaan Kelompok Kerja, diharapkan bahwa komunikasi disampaikan dengan menggunakan
model kuesioner yang tersedia di sekretariat Kelompok Kerja.
12. Komunikasi yang ditujukan kepada Kelompok Kerja bisa diterima dari orang-orang yang bersangkutan, keluarganya atau
wakil-wakil mereka. Komunikasi serupa ini juga bisa dikirimkan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi antarpemerintah atau non-pemerintah.
13. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan paragraf 4 resolusi 1993/36, Kelompok Kerja bisa, dengan inisiatifnya sendiri,
mengangkat kasus-kasus yang bisa digolongkan sebagai perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Apabila
Kelompok Kerja tidak sedang bersidang, Ketuanya, atau jika ia tidak ada Wakil Ketuanya, bisa memutuskan untuk
mengajukan kasus tersebut untuk diperhatikan pemerintah yang bersangkutan, tetapi harus membawa persoalan ini ke
Kelompok Kerja pada sidang berikutnya. Apabila ia bekerja berdasarkan inisiatif mereka sendiri, Kelompok Kerja harus
mempertimbangkan situasi-situasi tematis dan negara yang diajukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia untuk diperhatikan.
14. Situasi konflik bersenjata, yang dicakup oleh Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol-protokol
Tambahannya, tidak termasuk dalam kompetensi Kelompok Kerja.
PERTIMBANGAN TERHADAP KOMUNIKASI
15. Demi kepentingan memastikan kerjasama timbal balik, komunikasi harus diajukan untuk diperhatikan Pemerintah dan
balasan dari Pemerintah harus diberikan ke narasumber komunikasi untuk memperoleh tanggapan lebih jauh.
Komunikasi-komunikasi ini harus disebarkan oleh Ketua Kelompok Kerja atau, kalau ia berhalangan, oleh Wakil
Ketuanya. Sehubungan dengan komunikasi dengan Pemerintah, surat-surat dikirimkan melalui Perwakilan Tetap
pemerintah yang bersangkutan di PBB. Kelompok Kerja harus meminta Pemerintah untuk membalas surat tersebut
dalam waktu 90 hari setelah Kelompok ini melaksanakan penyelidikan yang layak supaya bisa membantu Kelompok
Kerja dengan informasi selengkap-lengkapnya.
16. Akan tetapi, jika Pemerintah ingin memperoleh perpanjangan batas waktu, ia harus memberitahu Kelompok Kerja
alasan-alasan permintaan ini, sehingga ia bisa diberi waktu lebih banyak untuk menanggapi masalah dengan batas waktu
maksimum dua bulan. Kalau pun tak ada jawaban setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir, Kelompok Kerja boleh
menyatakan pendapatnya berdasarkan seluruh informasi yang berhasil diperolehnya.
TINDAKAN YANG DIAMBIL TERHADAP KOMUNIKASI
17. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kelompok Kerja bisa mengambil salah satu dari langkah-langkah berikut ini:
a.

Apabila orang yang ditahan telah dibebaskan, untuk alasan apa pun, setelah pengajuan kasus kepada Kelompok
Kerja, kasus tersebut akan disimpan; akan tetapi, Kelompok Kerja, berhak memberikan pendapat, tergantung
dari masing-masing kasus, apakah perampasan kemerdekaan yang terjadi merupakan tindakan sewenang-wenang
atau tidak walaupun orang dalam kasus tersebut telah dibebaskan;
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b.

Apabila Kelompok Kerja menganggap bahwa kasus yang ditangani bukan merupakan tindakan perampasan
kemerdekaan yang sewenang-wenang, ia harus memberikan pendapatnya;

c.

Apabila Kelompok Kerja menganggap bahwa informasi lebih jauh dibutuhkan dari pemerintah atau dari
narasumber, ia boleh melanjutkan penanganan kasus sampai informasi tersebut diterima;

d.

Apabila Kelompok Kerja menganggap bahwa ia tidak bisa memperolah informasi yang memadai tentang kasus
tersebut, ia bisa menangguhkan kasus ini untuk sementara waktu atau untuk selamanya.

e.

Apabila Kelompok Kerja memutuskan bahwa sifat kesewenang-wenangan ditemukan dalam kasus perampasan
kemerdekaan seseorang, ia harus menyatakan pendapatnya tentang hal itu dan mengajukan rekomendasi kepada
pemerintah yang bersangkutan.

18. Pendapat yang dinyatakan Kelompok Kerja disampaikan kepada Pemerintah yang bersangkutan. Tiga minggu setelah
pengiriman pendapat ini ke Pemerintah, pendapat Kelompok Kerja disampaikan ke narasumber pemberi informasi.
19. Pendapat Kelompok Kerja harus diajukan ke Komisi Hak Asasi Manusia untuk diperhatikan dalam laporan tahunan
Kelompok Kerja.
20. Kelompok Kerja harus mengambil semua langkah-langkah yang sepantasnya untuk memastikan bahwa Pemerintah
memberitahu Kelompok Kerja tentang tindak lanjut yang diambil sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang telah
dibuat, sehingga memudahkan Kelompok Kerja untuk memberi informasi kepada Komisi Hak Asasi Manusia tentang
kemajuan yang dicapai dan kesulitan-kesulitan yang ditemui ketika menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut,
serta tentang kegagalan mengambil tindakan.
PROSEDUR PENGKAJIAN PENDAPAT
21. Dalam situasi-situasi yang tak lazim, Kelompok Kerja boleh, dengan permintaan Pemerintah yang bersangkutan atau
narasumber, menimbang kembali pendapat-pendapatnya berdasarkan kondisi-kondisi berikut:
a.

Jika fakta-fakta yang mendasari permohonan penilaian ulang dianggap sepenuhnya baru dan sedemikian rupa
sehingga menyebabkan Kelompok Kerja harus mengubah keputusannya seandainya ia mengetahui tentangnya
terlebih dahulu;

b.

Jika fakta-fakta belum pernah diketahui atau belum pernah bisa diakses oleh pihak-pihak yang memunculkan
permohonan;

c.

Apabila permohonan ini datang dari Pemerintah, dengan catatan bahwa Pemerintah ini mematuhi batas waktu
untuk menanggapi komunikasi seperti yang dinyatakan dalam paragraf 15-16 di atas.

PROSEDUR AKSI MENDESAK
22. Suatu prosedur dikenal sebagai “aksi mendesak” bisa dipakai dalam kasus-kasus berikut:
a.

Dalam kasus-kasus yang menunjukkan adanya bukti-bukti andal secara memadai tentang dugaan bahwa seseorang
dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang dan bahwa kelanjutan perampasan itu akan membahayakan
kesehatan atau jiwa orang tersebut;
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b.

Dalam kasus-kasus, bahkan ketika tak ada ancaman yang diduga terjadi, saat ada kondisi-kondisi khusus yang
menuntut adanya aksi mendesak.

23. Desakan seperti ini – yaitu yang semata-mata bersifat kemanusiaan – sama sekali tidak berniat menentukan sebelumnya
pendapat Kelompok Kerja yang akan disampaikan apabila ia harus menentukan apakah kasus perampasan kemerdekaan
itu bersifat sewenang-wenang atau tidak, kecuali dalam kasus-kasus dimana Kelompok Kerja telah memutuskan sifat
kesewenang-wenangan suatu tindakan perampasan kemerdekaan.
24. Ketua Kelompok Kerja, atau jika berhalangan Wakil Ketua, harus menyampaikan desakan ini dengan cara yang tercepat
kepada Menteri Luar Negeri dari negara yang bersangkutan.
KOORDINASI DENGAN MEKANISME HAK ASASI MANUSIA LAINNYA
25. Dengan niat menanggapi permohonan Komisi Hak Asasi Manusia untuk memperkuat koordinasi yang baik yang telah
ada antara berbagai badan PBB yang bekerja di bidang hak asasi manusia (resolusi 1997/50, para. 1 (b)), Kelompok
Kerja mengambil langkah-langkah berikut:
a.

Apabila Kelompok Kerja, pada saat mengkaji dugaan pelanggaran hak asasi manusia, menilai bahwa dugaandugaan tersebut lebih layak ditangani oleh kelompok kerja tematis lainnya atau pelapor khusus, ia akan
menyerahkannya kepada kelompok atau pelapor yang relevan dalam jangkauan kompetensinya untuk tindakan
yang sepantasnya.

b.

Apabila Kelompok Kerja menerima dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang masuk dalam lingkup
kompetensinya serta lingkup kompetensi mekanisme tematik lainnya, ia boleh mempertimbangkan pengambilan
tindakan bersama dengan kelompok kerja atau pelapor khusus yang bersangkutan;

c.

Apabila komunikasi yang diterima mengenai suatu negara yang telah ditangani oleh pelapor khusus yang ditunjuk
Komisi Hak Asasi Manusia, atau oleh mekanisme lain yang tepat dengan negara tersebut, dirujuk ke Kelompok
Kerja, maka melalui konsultasi dengan pelapor atau orang yang bertanggungjawab, Kelompok Kerja harus
memutuskan tindakan apa yang harus diambil;

d.

Apabila komunikasi yang ditujukan ke Kelompok Kerja berhubungan dengan suatu situasi yang telah dirujuk ke
badan lain, tindakan harus diambil sebagai berikut:
i).

Apabila fungsi badan yang diserahi masalah adalah menangani perkembangan umum hak asasi manusia
dalam lingkup kompetensinya (misalnya, sebagian besar pelapor khusus, wakil Sekretaris Jendral PBB,
pakar-pakar independen), Kelompok Kerja akan menggunakan kompetensinya untuk menangani masalah
tersebut.

ii).

Tetapi, apabila badan yang diserahi masalah berfungsi menangani kasus-kasus individual (Komite Hak
Asasi Manusia dan badan-badan lain yang dibentuk oleh perjanjian), Kelompok Kerja harus melimpahkan
kasusnya ke badan tersebut jika orang dan fakta-fakta yang terlibat sama.

26. Lebih jauh lagi, Kelompok Kerja tidak diperbolehkan melakukan kunjungan ke negara-negara dimana Komisi Hak Asasi
Manusia telah menunjuk pelapor negara, atau mekanisme lain yang tepat sehubungan dengan negara tersebut, kecuali
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jika si pelapor atau orang yang bertanggung jawab atas penanganan negara tersebut meminta Kelompok Kerja untuk
melaksanakan kunjungan.
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Lampiran V
MODEL KUESIONER YANG HARUS DILENGKAPI ORANG-ORANG YANG MENYATAKAN TERJADINYA
PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN SEWENANG-WENANG 10
I. IDENTITAS
1.

Nama keluarga: ………………………………………………

2.

Nama pertama: ……………………………………………….

3.

Jenis kelamin: (Laki-laki)

4.

Tanggal lahir atau umur (pada saat ditahan): …………

5.

Kebangsaan: ……………………………………………………

6.

a. Kartu/dokumen identitas (jika ada): …………………

(Perempuan)

b. Dikeluarkan oleh: ………………………………………….
c.

Pada (tanggal):……………………………………..

d.

Nomor: ………………………………………………

7.

Profesi dan/atau aktifitas (jika dianggap relevan dengan penangkapan/penahanan): ……………………….

8.

Alamat tempat tinggal:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
II. PENANGKAPAN 11
1.

Tanggal penangkapan: ……………………………………..

2.

Tempat penangkapan (sedetil mungkin):

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3.

Kekuatan yang melakukan penangkapan atau yang dipercayai melakukannya:

……………………………………………………………………………
4.

10

Apakah mereka menunjukan surat penangkapan atau keputusan lain yang dibuat pejabat publik?

Kuesioner yang terpisah harus dilengkapi untuk setiap kasus dugaan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Sejauh mungkin semua detil yang

diminta diberikan. Walaupun demikian, kegagalan melengkapi informasi tidak akan mengakibatkan komunikasi tidak layak diterima.
11

Untuk keperluan kuesioner ini, “penangkapan” mengacu pada tindakan awal penangkapan orang. “Penahanan” berarti dan termasuk penahanan sebelum,

selama dan setelah pengadilan. Dalam beberapa kasus, hanya bagian II, atau bagian III yang bisa diterapkan. Namun, apabila mungkin, kedua bagian harus
dilengkapi.
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(Ya)
5.

(Tidak)
Aparat

berwenang

yang

mengeluarkan

surat

penangkapan

atau

keputusan:

…………………

..…………………………………………………………………………Perundang-undangan yang relevan (jika
diketahui):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
III. PENAHANAN
1.

Tanggal penahanan: …………………………………………

2.

Lamanya penahanan (jika tidak diketahui, kira-kira): …………………………………………

3.

Kekuatan

yang

menahan

di

tempat

penahanan:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
4.

Tempat penahanan (tunjukan pemindahan tempat dan tempat penahanan yang sekarang):

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
5.

Aparat berwenang yang memerintahkan penahanan:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6.

Alasan penahanan yang dinyatakan aparat:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
……………..........................................................................................……………………………………
…………………………
7.

Aturan-aturan hukum relevan yang diterapkan (jika diketahui)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
IV. GAMBARKAN KONDISI PENANGKAPAN DAN/ATAU PENAHANAN DAN TUNJUKKAN ALASANALASAN YANG TEPAT MENGAPA ANDA MENGANGGAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN INI
SEWENANG-WENANG 12

12

Salinan dokumen-dokumen yang membuktikan sifat kesewenang-wenangan suatu penangkapan atau penahanan, atau yang membantu pemahaman lebih

baik terhadap kondisi-kondisi spesifik suatu kasus, serta informasi relevan lainnya, bisa dilampirkan ke kuesioner ini.
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………........................................................
..................................

36

V. TUNJUKKAN LANGKAH-LANGKAH INTERNAL, TERMASUK PERBAIKAN DI TINGKAT DOMESTIK,
YANG DIAMBIL TERUTAMA OLEH APARAT-APARAT HUKUM DAN ADMINISTRATIF YANG
BERWENANG, SECARA KHUSUS UNTUK TUJUAN MENETAPKAN PENAHANAN DAN, JIKA DIPANDANG
PERLU, AKIBATNYA ATAU ALASAN-ALASAN MENGAPA LANGKAH-LANGKAH ATAU PERBAIKAN
TIDAK EFEKTIF ATAU MENGAPA TINDAKAN-TINDAKAN TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
VI. NAMA LENGKAP DAN ALAMAT ORANG YANG MENYERAHKAN INFORMASI (JIKA MUNGKIN,
NOMOR TELEPON DAN FAX) 13
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................................................................
Tanggal:

Tanda tangan:

13

Apabila suatu kasus diserahkan ke Kelompok Kerja oleh siapa pun selain korban atau keluarganya, orang atau organisasi tersebut harus menunjukkan

pemberian kuasa oleh korban atau keluarganya untuk bertindak atas nama mereka. Jika, tetapi, pemberian kuasa ini tidak segera terlaksana, Kelompok Kerja
mempunyai hak untuk melanjutkan kerjanya tanpa pemberian kuasa. Seluruh detil yang menyangkut orang yang menyerahkan informasi ke Kelompok Kerja,
dan pemberian kuasa apa pun oelh korban atau keluarganya, akan dirahasiakan.
Kuesioner ini harus dialamatkan ke Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang, Kantor Komisi Tinggi HAM, Kantor PBB di Jenewa, 8-14, avenue
de la Paix, 1211 Geneva 10 Switzerland, fax No. (022) 917.90.06.
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Lampiran VI
INFORMASI PRAKTIS
BAGAIMANA SEBUAH KASUS DIAJUKAN KE KELOMPOK KERJA?
Untuk kasus atau kasus-kasus individual, komunikasi harus dikirim, jika mungkin disertai dengan model kuesioner yang
disiapkan untuk kebutuhan ini (lihat Lampiran V), ke:
Working Group on Arbitrary Detention
C/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
CH-1211, Geneva 10
Switzerland;
Komunikasi yang meminta Kelompok Kerja meluncurkan tuntutan mendesak berdasarkan prinsip kemanusiaan (lihat
bagian V.C, “Prosedur ‘aksi mendesak’”) harus dikirim ke alamat di atas atau lebih baik melalui faksimili No. (41-22)
917.90.06.
BAGAIMANA MEMPEROLEH DOKUMEN BERIKUT:
a.

Model kuesioner untuk memfasilitasi penempatan kasus di hadapan Kelompok Kerja;

b.

Salinan keputusan atas kasus-kasus individual;

Dalam hal ini, tulislah surat ke Kelompok Kerja di alamat yang di atas.
c.

Laporan tahunan Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang

Tulislah surat ke:
Documents Distribution Service
Counter, Door 40
Palais des Nations
8-14, avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland

38

