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SIARAN PERS  

PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA: 
PERLUNYA REFORMASI PEMIDANAAN DALAM RKUHP  

DAN SPIRIT HAK UNTUK HIDUP 
 

Pada peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh tiap 10 Oktober, Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun ini kembali menegaskan bahwa 
hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Hal ini 
sejalan dengan menguatnya gerakan abolisi (penghapusan) terhadap penerapan 
hukuman mati di tingkat internasional. Dalam dinamika pembahasan RKUHP, Komnas 
HAM mencatat beberapa kemajuan positif guna mendorong diterapkannya prinsip-prinsip 
HAM terkait praktik hukuman mati.  

Kemajuan tersebut tercermin dalam pasal 111 (draf Juli 2018) yang memberikan peluang 
untuk “tidak melaksanakan hukuman mati dan diberikan kesempatan untuk hukuman 
seumur hidup”, yang diberikan melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun. Kemajuan 
ini hadir dari buntunya berbagai upaya penghapusan praktik hukuman mati selama ini. 
Sehingga dibukannya kesempatan masa percobaan dapat menjadi harapan atas adanya 
penghormatan hak hidup.  

Namun demikian, penghapusan atau moratorium hukuman mati di Indonesia masih 
menemui sejumlah tantangan yang besar, termasuk dalam politik hukum yang 
dicerminkan dalam RKUHP sebagaimana berikut: 

a. Hukuman mati tetap menjadi hukuman yang dapat dijatuhkan. 

b. Hukuman ganda sangat berpotensi terjadi, bahkan termasuk dalam pelaksanaan 
skema percobaan 10 tahun. Jiika skema percobaan tersebut pelaksanaannya 
tidak dipastikan merupakan bagian dari upaya menghormati hak hidup, maka 
masa percobaan juga dapat dinilai sebagai “legalisasi” hukuman ganda. Oleh 
karena itu, masa percobaan harus dipandang sebagai kesempatan penghapusan 
praktik hukuman mati dengan cara memberikan penilaian perubahan sikap yang 
baik, atau mempermudah alasan lain yang meringankan.  

c. Masa transisi dalam upaya peluang masa percobaan belum jelas mekanismenya. 
Data terpidana hukuman mati yang diterima oleh Komnas HAM pada Maret 2018 
dari Dirjen Pemasyarakatan berjumlah 185 terpidana dengan rentang usia 22-80 
tahun dan terdiri dari 56 WNA dan 129 WNI. Angka tersebut merupakan jumlah 



 

 

yang besar, sehingga ketidakjelasan mekanisme yang akan dibangun dapat 
menimbulkan keprihatinan yang mendalam.  

Dalam momentum peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia ini, Komnas HAM 
mengingatkan Pemerintah dan aparat penegak hukum kembali untuk bersungguh-
sungguh melakukan segala upaya penghormatan dan perlindungan hak hidup melalui: 

1. Pentingnya melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati. 

2. Menjadikan spirit pemberian kesempatan dalam skema masa percobaan sebagai 
titik pijak perubahan penghormatan hak untuk hidup dalam konteks hukuman 
mati. Titik pijak ini perlu dikembangkan lebih lanjut sampai pada penghapusan 
hukuman mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia.  

3. Perlunya mengembangkan sebuah sistem transisional yang menjamin terpidana 
mati saat ini dapat mengajukan dirinya menggunakan kesempatan masa 
percobaan.  

4. Terus menerus memperbaiki lembaga pemasyarkatan agar memaksimalkan 
perannya dalam upaya memperbaiki sikap dan perilaku terpidana binaan. 
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