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Meninjau Kembali Penerapan Hukuman Mati di Indonesia 
 
 
Penerapan hukuman mati di Indonesia kerap menjadi kontroversi. Pro dan kontra bermunculan 
terhadap pemidanaan jenis ini, terutama ketika terpidana mati hendak dieksekusi oleh Kejaksaan 
Agung. Meski eksekusi tetap dilaksanakan, tuntutan untuk menghapus hukuman mati tak pernah 
surut disuarakan oleh masyarakat penentangnya. 
 
Untuk menelaah kembali hukuman mati di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Foundation for International Human 
Rights Reporting Standards (FIHRRST) telah melaksanakan serangkaian Dengar Pendapat tentang 
Hukuman Mati di Indonesia. Berbagai perspektif terkait hukuman didiskusikan guna mendapatkan 
hasil yang komprehensif dengan tetap menjaga obyektivitas. 
 
Dengar Pendapat diadakan dalam tiga waktu berbeda, yakni: hukuman mati dilihat dari sudut 
pandang agama dan kepercayaan (15 Oktober 2015); etika, medis dan psikologis (20 November 
2015); dan hukum, politik dan HAM (26 Februari 2016). Ketiga Dengar Pendapat ini telah 
melibatkan sekitar 25 narasumber yang terdiri dari para pemuka agama, ahli medis, psikolog, 
pengacara terpidana mati, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya 
masyarakat, pakar politik, diplomat, dan akademisi. 
 
Dari perspektif pertama, hukuman mati menihilkan adanya kemungkinan dan potensi manusia 
untuk menjadi lebih baik. Perubahan ini perlu didukung dengan adanya kondisi-kondisi sosial yang 
memungkinkan seseorang berbenah diri, meski telah melakukan pelanggaran hukum. Martabat, 
kasih dan permaafan erat dengan persoalan kemanusiaan yang mana hal tersebut mustahil 
dilakukan ketika eksekusi sudah dilakukan. Namun, para narasumber membuka kemungkinan 
untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman mati secara formal dalam hukum nasional 
dengan mengakui adanya pemikiran dalam berbagai agama yang memungkinkan hukuman mati 
masih dapat dilaksanakan dalam hal kejahatan luar biasa. 
 
Dari sudut pandang kedua, para narasumber berpendapat bahwa vonis mati dapat berdampak pada 
fungsi fisiologis dan fungsi otak yang dapat mengganggu kestabilan mental terpidana. Selain itu, 
juga berpengaruh secara psikologis terhadap aparatur negara yang terlibat dalam proses eksekusi. 
Ketidakpastian pelaksanaan hukuman mati juga memberikan hukuman ganda (double punishment) 
karena terpidana telah menjalani pidana penjara dan pidana mati. Untuk itu, Dengar Pendapat 
menyarankan jika hukuman mati masih menjadi pilihan, pelaksanaanya harus disegerakan. Jika 
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pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan sampai masa waktu maksimal 5 tahun, maka hukuman mati 
tersebut hendaknya ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
 
Sedangkan dari perspektif hukum, politik dan HAM, para narasumber menitikberatkan kepada 
efektivitas hukuman mati khususnya dalam upaya pemberantasan narkoba. Hukuman mati harus 
lebih ketat dengan bersandar pada ketentuan terkait the most serious crime dalam 
implementasinya. Kesalahan penghukuman menjadi sesuatu tidak bisa terhindarkan akibat masih 
adanya praktek unfair trial. Hak hidup bisa dibatasi, antara lain dalam hal membela hidup orang 
lain. Hukuman mati merupakan keputusan kenegaraan dan bukan didasarkan pada argumentasi 
tentang HAM.  
 
Serangkaian Dengar Pendapat ini berlangsung sangat konstruktif dan terbuka dan masing-masing 
pihak mendengarkan dan berusaha memahami pandangan masing-masing pihak. 
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