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Keterangan tertulis Komnas HAM di 
hadapan MK , 2 Mei 2007
Kesimpulan:

 Konstitusi Indonesia atau UUD 1945, secara tegas telah mengatur 
bahwa hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). 

 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga menyatakan 
bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (non-
derogable rights). Oleh karena itu, penerapan hukuman mati, harus 
diterapkan dengan beberapa pembatasan-pembatasan sebagai 
berikut:
Pertama adalah hukuman mati tidak bisa diterapkan kecuali pada 
kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku 
pada saat kejahatan berlangsung.
Kedua, keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan, sehingga 
misalnya mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil.



Keterangan tertulis Komnas HAM di 
hadapan MK , 2 Mei 2007

Ketiga ialah bahwa hukuman mati hanya bisa 
dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang 
dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.
Keempat ialah bahwa siapa saja yang dihukum 
mati berhak meminta pengampunan atau 
keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, 
pengampunan, atau keringanan hukuman.
Kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa 
dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun 
dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil.



Keterangan tertulis Komnas HAM di 
hadapan MK , 2 Mei 2007

 Anggota-anggota PBB pada 1989 memutuskan 
bahwa "penghapusan hukuman mati membantu 
peningkatan martabat manusia dan 
pengembangan HAM secara bertahap," dan 
kemudian menetapkan  Protokol Kedua KIHSP 
yang secara eksplisit bertujuan menghapus 
hukuman mati.

 Ada kecenderungan negara-negara di dunia 
untuk menghapus hukuman mati. 



KAJIAN HUKUMAN MATI
DALAM PANDANG AN HAK ASASI MANUSIA

 Hak hidup adalah hak bersifat melekat (inherent) yang 
merupakan karunia Tuhan Yang maha Esa. Hak 
hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun 
(non-derogable rights), bahkan dalam keadaan yang 
mengancam kehidupan bangsa.

 Komentar Umum menegaskan bahwa hak hidup
merupakan hak absolut yang tidak boleh dikurangi  
bahkan dalam kondisi darurat publik yang 
mengancam kehidupan bangsa. 

 Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-
Bangsa menyatakan hak hidup adalah ‘supreme 
human rights”, yaitu bahwa tanpa pemenuhan hak 
hidup, hak-hak asasi manusian lain tidak akan 
mempunyai arti apa-apa



KAJIAN HUKUMAN MATI
DALAM PANDANG AN HAK ASASI MANUSIA

 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik meminta 
penghapusan hukuman mati bagi negara-negara pihak. 
Pemberlakukan kembali hukuman mati merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kovenan Internasional 
Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik mengatur pembatasan yang ketat terhadap 
pemberlakukan hukuman  mati bagi negara yang belum 
menghapus hukuman mati. 

 Ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak 
secara ekpolisit memuat larangan terhadap hukuman mati, 
namun hal tersebut tidak dapat dibaca bahwa ketentuan 
tersebut memperbolehkan demikian saja pemberlakukan 
hukuman mati. Ketentuan tersebut justru meminta 
penghapusan hukuman mati. Pembatasan yang ada  
diberlakukan hanya terhadap negara yang belum menghapus 
hukuman mati yang terus dituntut untuk menghapusnya



KAJIAN HUKUMAN MATI
DALAM PANDANG AN HAK ASASI MANUSIA:  Simpulan

 Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB  
mengakui adanya hukuman mati yang masih 
diberlakukan oleh negara-negara di dunia. 
Namun demikian, sama seperti Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik, Resolusi 
tersebut meminta penghapusan hukuman mati. 
Resolusi menekankan bahwa penghapusan 
hukuman mati membutuhkan waktu dan proses 
yang kemudian harus dilakukan secara bertahap 
dengan membatasi jenis kejahatan yang diancam 
hukuman mati dan lebih jauh menetapkan 
adanya moratorium pelaksanaan hukuman mati.



KAJIAN HUKUMAN MATI
DALAM PANDANG AN HAK ASASI MANUSIA

 Bacaan Resolusi tersebut bersama dengan ketentuan Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik  Pasal 6 menyimpulkan bahwa 
hukuman mati diminta untuk dihapus. Namun penghapusannya 
membutuhkan waktu. 

 Pembatasan yang ada dalam ketentuan Kovenan Hak Sipil dan 
Politik dengan demikian diberlakukan kepada negara yang 
belum menghapus hukuman mati yang dalam hal ini diminta 
untuk menghapusnya. Jadi pembatasan tersebut diberlakukan 
untuk pelaksanaan hukuman mati  yang diharuskan dihapus.

 ketentuan pembatasan yang termuat dalam Pasal 6 Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik tidak dapat dibaca dan ditafsir 
memperbolehkan pemberlakukan hukuman mati secara terus 
menerus. 

 ketentuan pembatasan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil 
dan Politik haruslah dibaca bahwa sementara negara melakukan 
upayanya untuk menghapus hukuman mati, hukuman mati 
hanya dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat sesuai  
Kovenan



Hanya untuk the most serious crime
 Pembatasan hukuman mati hanya untuk kejahatan yang paling 

berat (the most serious crime): hukuman mati tidak dapat 
diberlakukan untuk tindak kejahatan seperti kejahatan properti, 
kejahatan ekonomi, kejahatan politik atau tindakan perlawanan 
yang tidak menggunakan kekerasan serta harus dihapuskan pula 
dari kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan. Komisi Hak 
Asasi Manusia PBB juga menyatakan bahwa hukuman  mati 
haruslah tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan  yang tidak 
menggunakan kekerasan misalnya kejahatan keuangan atau pun 
praktik keagamaan  serta ekspresi  keyakinan yang dilakukan tanpa 
kekerasan’. 

 Komite Hak Asasi Manusia PBB, melalui mekanisme pelaporan 
negara menyatakan bahwa  istilah ‘kejahatan yang paling serius/the 
most serious crime” dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada 
pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan 
penderitaan jasmaniah yang memilukan’. 



Hanya untuk the most serious crime: Situasi 
Indonesia 

 Lima dari sepuluh peraturan perundang-undangan yang 
memuat hukuman mati diundangkan oleh Indonesia dalam 
waktu sepuluh tahun terakhir. Lima peraturan perundang-
undangan tersebut kesemuanya merupakan tindak kejahatan 
dengan jenis baru yang diancam hukuman mati. Indonesia 
juga justru memperbanyak jenis kejahatan yang diancam 
hukuman mati. Pidana-pidana yang diancam pun tidak 
masuk dalam kelompok kejahatan yang paling serius (the 
most serious crimes) menurut Kovenan Internasional Hak Sipil 
dan Politik. 

 Hukuman mati di Indonesia diberlakukan juga untuk 
kejahatan ekonomi, politik maupun kejahatan berkaitan 
dengan obat-obatan terlarang. 



‘tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan....”

 hukuman mati tidak boleh didasarkan pada hukum 
yang tidak adil (unjust laws)

 hukum yang menjatuhkan hukuman mati haruslah 
secara substantif konsisten dengan rule of law yang 
disuarakan oleh isi Kovenan secara keseluruhan

 Mendasarkan pada berbagai jenis kejahatan yang 
diancam hukuman mati dalam peraturan perundang-
undangan, terutama berkaitan dengan kejahatan 
makar, dapat diduga bahwa ketentuan-ketentuan 
membuka kemungkinan dimanfaatkan oleh penguasa 
untuk melakukan represinya dan dengan demikian 
tidak dilandasi semangat rule of law. Dapat 
dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan 
dengan ketentuan pasal 6 Kovenan Internasional Hak 
Sipil dan Politik



‘atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh 
pengadilan yang berwenang (competent)’

 Putusan hukuman mati hanya dapat 
diberlakukan oleh sebuah pengadilan yang adil, 
berwenang (kompeten/competent), mandiri, 
dan tidak memihak yang diatur berdasarkan 
hukum dan melalui proses yang tidak 
diskriminatif, berdasarkan asas praduga tak 
bersalah dan adanya jaminan minimum hak 
para tersangka sebagaimana diatur dalam 
Pasal 14 (3) ICCPR



‘ atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh 
pengadilan yang berwenang (competent)’: Situasi 
Indonesia

 Berdasarkan beberapa kasus yang muncul diantaranya terjadinya 
salah tangkap dan/atau penyiksaan atau pun kekerasan, serta 
kecenderungan terjadinya hal tersebut kepada mereka yang 
bersalah dari kelompok ekonomi bawah → proses hukum di 
Indonesia tidaklah memenuhi ketentuan Kovenan Internasional hak 
Sipil dan Politik pasal 14 dan juga Pasal 15, 2 dan 26.

 Proses hukum di Indonesia belum memenuhi ketentuan adanya 
sebuah pengadilan yang adil, berwenang (kompeten/competent), 
mandiri, dan tidak memihak yang diatur berdasarkan hukum dan 
melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asas praduga 
tak bersalah dan adanya jaminan minimum hak para tersangka.

 Hukuman mati yang dihasilkan oleh proses hukum seperti ini juga 
tidak memenuhi ketentuan  bahwa ‘[h]ukuman mati hanya dapat 
dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh 
pengadilan yang berwenang (competent’ )’ dan Pasal 6 ayat (2) 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang meminta bahwa 
hukuman mati tidak diperkenankan melanggar ketentuan lain dalam 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. 



Sedikit kemajuan: RKUHP
 Sedikit kemajuan dapat dilihat dalam pemberlakukan 

ancaman hukuman pidana mati dalam Rancangan Kitab 
Undang-Undangn Hukum Pidana (RUUKUHPidana) 
dimana hukuman mati tidak lagi  menjadi  pidana pokok 
tetapi ditempatkan dalam rumusan pidana bersifat khusus 
dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak. 
Namun demikian , dalam RKUHPidana ancaman pidana 
mati diberlakukan terhadap berbagai jenis tindak pidana 
termasuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori 
kejahatan yang paling serius ( the most serious crime) di 
antaranya berkaitan dengan obat-obatan terlarang.



Rekomendasi
 Indonesia segera melakukan upaya untuk menghapus hukuman 

mati dalam hukum nasional dengan mulai membatasi jenis 
kejahatan yang diancam hukuman mati. Selanjutnya Indonesia 
harus secara bertahap dan terencana melakukan upaya untuk 
menghapus hukuman mati

 Sementara dalam proses penghapusan hukuman mati secara 
bertahap dan terencana tersebut, Indonesia harus mengkaji kembali 
hukum nasional yang ada serta praktik-pratik yang ada sehingga 
dapat menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati (the 
most careful procedure) serta kemungkinan yang paling besar adanya 
perlindungan bagi tersangka hukuman mati sesuai Resolusi Umum 
PBB. Lebih jauh hendaknya Indonesia memberlakukan moratorium  
bagi pelaksanaan hukuman mati

 Indonesia segara melakukan pengesahan Protokol Opsional Kedua 
pada Kovena Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan 
untuk Penghapusan Hukuman Mati Tahun  1989



Sikap Kelembagaan Komnas 
HAM 
 KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA 

KOMNAS HAM Nomor: 07/SP/VI/2013 
(Sidang Paripurna Komnas HAM 
dalam Sidang pada: Senin - Selasa, 3 
– 4 Juni 2013)
“Memutuskan sikap kelembagaan 
Komnas HAM menolak hukuman 
mati”



TERIMA KASIH
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