
 

Seri 38 
Kamis, 18Agustus2016 

Rangkuman DISKUSI 

MateriRangkumaninidapatdikutipuntukpublikasiataukeperluanlainnyadenganmencantumkanketerangansumber 
“The Indonesian Forum yang diselenggarakanoleh The Indonesian Institute” 

TEMA :Mengevaluasi Pidana Mati di Indonesia 

Pengantardiskusioleh: 

1. Arsul Sani(Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PPP) 

2. Fitriadi Agung Prabowo(Kasubag Humas, Kementerian Hukum dan HAM) 

3. Roichatul Aswidah(Anggota Sub Komisi Mediasi, Komnas HAM) 

4. Zihan Syahayani(Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute ) 

 

Moderator :Lola Amelia(Peneliti The Indonesian Institute) 

 

Pengantar:Perdebatan panjang menyoal pidana mati hingga saat ini belum selesai. Bahkan mungkin 

perdebatan tersebut akan terus berlangsung setiap kali ada pelaksanaan pidana mati. Ditengah banyaknya 

negara-negara yang bergerak meninggalkan pidana mati, Indonesia hingga saat ini masih melaksanakan 

pidana mati. Pertanyaannya mengapa Indonesia tetap mempertahankan pidana mati padahal pidana mati 

dipandang sebagai pidana yang bertentangan dengan hak asasi manusia paling fundamental yaitu hak untuk 

hidup? 

 

Dalam diskusi ini akan diangkat dua pertanyaan besar sebagai berikut : 

1. Bagaimana pidana mati secara hukum dan praktik di Indonesia? 
2. Bagaimana menyelesaikan perdebatan perlu atau tidaknya pidana mati dihapus? 
3. Bagaimana solusi atau jalan tengah pelaksanaan pidana mati di Indonesia? 

 

Partisipan 

Peserta yang hadir sebanyak 15 orang. Peserta dari berbagai kalangan, yakni civil society, DPR RI, media, dan 
Kemenkumham, . 

 

PEMBAHASAN 

(1) Arsul Sani. Seperti yang kita ketahui bahwa RUKUHP sedang dibahas di komisi III DPR RI. Pembahasan 
terkait pidana mati ini ada di buku 1 dan sudah dilakukan pembahasannya, tetapi pembahasan belum 
berarti disetujui. RUKUHP merupakan inisiatif pemerintah. Pidana mati terlihat bergeser dari pidana pokok, 
menjadi pidana khusus. Menurut RUKUHP pidana khusus bisa dijatuhkan namun bersifat alternatif, yakni 
apabil seseorang dijatuhkan hukuman mati, maka hukumannya bisa dirubah sesuai dengan syarat-syarat 
tertentu. Mayoritas fraksi di DPR (8 fraksi) setuju atas moderasi ketentutan hukuman mati ini. PDI 
Perjuangan memberikan catatan untuk kehati-hatian, sedangkan P Demokrat mengusulkan untuk 
menghapuskan pidana mati di Indonesia. Ketika moderasi ini diterima, maka sama saja telah berlaku 
moratorium by the law. 
 
Sistem hukum yang ada saat ini memang belum mendukung pidana mati karena masih banyak ditemui cacat 
yuridis. Namun beliau pribadi mendukung adanya pidana mati di Indonesia. Pidana mati ini juga merupakan 
permasalahan ideologis antara orientasi HAM barat dengan ideologi lokal yang berkembang. Hal ini 
kemudian menjadi perdebatan yang terus menerus atas hukuman mati.  
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(2) Fitriadi Agung Prabowo. Hukuman mati menurut beliau terlalu memakan waktu dalam masa tunggunya. 
Beliau mencotohkan pada kasus yang terjadi di malang atas korban seorang marinir yang dibunuh secara 
berencana. Sang pelaku yang melibatkan keluarga besar karena terbukti bersalah baru dieksekusi selama 20 
tahun setelah kasus terjadi. Hal ini tentu mempengaruhi psikologi sang pelaku. Baiknya apabila sudah 
dinyatakan bersalah baiknya dengan segera dieksekusi. Selain itu terpidana hukuman mati juga menjadi 
beban secara finansial terhadap keuangan negara karena treatment yang diberikan di lapas juga akan 
extraordinary.  
 
Di Indonesia korban terhadap kejahatan narkoba terlihat sangat menyedihkan dimana 30-40 orang per hari 
meninggal sia-sia akibat narkoba. Ini tentu sangat berdampak besar terhadap kehidupan sosial, sehingga 
pidana mati dirasa masih tepat dalam memberantas kejahatan narkoba. Harus disadari bahwa masih banyak 
kejahatan narkoba yang menimpa orang-orang tidak bersalah, makanya perlu langkah-langkah yang perlu 
diambil untuk mengantisipasi hal ini agar menemukan bentuk pidana yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
saat ini. 
 

(3) Roichatul Aswidah. KOMNAS HAM dalam hal pidana mati ini tentu akan memandang kasus ini melalui kaca 
mata HAM. UUD 1945 dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik secara tegas mengatur bahwa hak 
hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Penerapan hukuman mati harus disertai dengan berbagai 
pembatasan yang harus diperhatikan dengan sangat serius. Menurut PBB penghapusan hukuman mati 
membantu peningkatan martabat manusia dan pengembangan HAM secara bertahap. Kecenderungan saat 
ini banyak negara-negara di dunia yang sudah mulai menghapus hukuman mati. 
 
Kajian KOMNAS HAM : Hak hidup adalah hak yang bersifat melekat (inherent) yang merupakan karunia 
Tuhan YME dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menghapus hukuman mati di Indonesia tentu 
memerlukan waktu yang tidak sedikit, namun kita perlu bersama mengawasi sudah sampai di mana posisi 
Indonesia saat ini atas hukuman mati. Pembatasan hukuman harus dibatasi pada the most serious crime, 
yakni pembunuhan berencana dan tindakan terencana lainnya yang menyebabkan penderitaan jasmaniah. 
Indonesia, sayangnya, tidak membatasi pidana mati hanya pada the most serious crime, tetapi juga pada 
kejahatan-kejahatan lainnya.  
 
Pada tahun 2010-2011, KOMNAS HAM melakukan pemantauan pada terpidana mati di beberapa LP. 
Sebagian besar dalam interogasi mengalami penyiksaan, tidak diberikan penterjemah, hingga diberikan 
sogokan uang. Hal ini tentu melanggar ketentuan konvenan.  
 
KOMNAS HAM memandang ada kemajuan pada RKUHP dimana hukuman mati tidak lagi menjadi pidana 
pokok, melainkan ditempatkan dalam rumusan pidana bersifat khusus dan diancam secara alternatif, dan 
tidak mutlak.  
 
Kesimpulan : Keputusan Sidang Paripurna KOMNAS HAM Nomor : 07/SP/VI/2013 memutuskan sikap 
kelembagaan KOMNAS HAM untuk menolak hukuman mati. 
 

(4) Zihan Syahayani. Perdebatan mengenai pidana mati masih lestari hingga saat ini, dan saya rasa perdebatan 
ini tidak akan pernah berhenti sampai ada hukuman efektif yang memberikan efek jera kepada pelaku 
tindak pidana. Ada tiga pendekatan dalam melihat pidana mati. Pertama, melalui pendekatan sosiologis. Kita 
perlu melihat bagaimana masyarakat merespon pidana ini. Terlihat bahwa belum ada data empiris yang 
menunjukan bahwa pidana mati terbukti secara empiris sebagai obat mujarab atas pelanggaran atau 
kejahatan di dalam masyarakat. Serta kepastian atas hukum positif. Ini akan berkaitan erat dengan 
penegakan hukum di Indonesia.  Kedua, melalui pendekatan hukum. Bisa melalui KUHP dan UU tindak 
pidana korupsi. Ketiga, pendekatan HAM. Pidana seharusnya tidak hanya melihat kepada sang pelaku, 
namun perlu juga melihat kondisi korban, dan aspek lainnya yang lebih luas, seperti misalnya kepentingan 
masyarakat. Pemerintah perlu melakukan moratorium terhadap pidana mati sembari mengevaluasi kondisi 
yang ada saat ini agar pidana ini lebih efektif memberikan efek jera. 
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FORUM DISKUSI 

1. Lola Amelia (TII), bagaimana respon terhadap kasus Fredi Budiman yang ternyata mengungkapkan fakta 
baru? 

2. Reza (TII), bagaimana cara meyakinkan hukuman mati bukanlah sebuah jawaban yang tepat? 

 

Tanggapan : 

1. Roichatul Aswidah, hal ini menandakan bahwa bangsa kita masih memiliki banyak PR atas pemberantasan 
terhadap narkoba. Komnas HAM memahami bahwa penghapusan hukuman mati memerlukan waktu yang 
lama. Dengan yg terjadi di RUKUHP kita memiliki kemajuan dimana ada proses penghapusan hukuman 
mati. Ini tentu memerlukan strategi komunikasi baru antara Komnas HAM dengan Komisi III DPR RI. 

2. Asrul Sani, persoalan hukuman mati di Indonesia adalah praktik eksekusi yang dibuat seperti festival, 
padahal makna dari eksekusi itu bukan seperti itu. Itu tentu akan memberatkan keuangan negara. Proses 
legal due diligent perlu segera diterapkan. 

3. Roichatul Aswidah, memang sulit rasanya untuk meyakinkan masyarakat secara cepat. Cuma kita perlu 
mendudukan masalah yang kompleks sebagai masalah yang kompleks. Jangan sampai bahwa hukuman mati 
malah tidak tepat sasaran dan tidak mengenai inti masalah yang ada. Kita perlu waktu, namun saya yakin 
Komnas HAM masih on-track dalam menemukan jalan yang terbaik. 

 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-
pendidikan-publik/ 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

TERIMA KASIH 
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