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Berdoalah kamu sekalian pada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya 
doamu. Ketahuilah bahwasannya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang 

hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh 

(HR Tirmidzi}

Bukan kesalahan kalau kita berbeda, justru merenunglah apabila kamu selalu sama 
dengan yang lain.

 (penulis)
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PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang serta diiringi rasa syukur, Buku yang berjudul DIALEKTIKA 

HUKUMAN MATI dapat penulis selesaikan. Godaan menulis itu adalah 

waktu luang, padahal menunggu waktu luang tidak pernah bertemu. 

Oleh karena itu waktu menulis bukan pada waktu luang, tetapi harus 

menyediakan waktu untuk benar-benar menulis, tidak sekedar menjadi 

karya berserakan dan tidak utuh. Alhamdulillah akhirnya saya dapat 

melewati godaan itu dan karya ini dapat penulis rangkai menjadi suatu 

karya yang utuh. 

Buku ini membahas tentang perdebatan pelaksanaan pidana mati. Pro 

kontra mengenai hukuman mati di belahan dunia, termasuk di Indonesia 

sebenarnya sudah sejak lama terjadi, namun baru-baru ini perdebatan 

pelaksanaan hukuman mati kembali ramai diperbincangkan oleh publik 

Indonesia dan bahkan internasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

rencana pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi terpidana mati 

tahap dua yang umumnya terpidana kasus narkoba, rencana tersebut 

kemudian terlaksana pada 21 April 2015 pada dinihari di Nusakambangan.

Masyarakat Indonesia khususnya para yuris terbelah dalam 

menyikapi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sebagian mendukung 

pelakasanaan hukuman mati dan sebagian lagi menentangnya. Pada 

umumnya masyarakat yang menolak pemberlakuan hukuman mati 

berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Namun demi alasan menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan keterterimaan agama dan Pancasila di Indonesia, 

pelaksanaan hukuman mati juga memiliki pendukung yang tak kalah besar.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pidana yang 

tertua dan paling kontroversial di seluruh dunia. Selain itu, juga dapat 
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dikatakan bahwa hukuman mati merupukan hukuman paling kejam, 

dikatakan kejam karena dalam pelaksanaannya terkait dengan hidup 

matinya seseorang. Oleh karena itu wajar, jika hukuman mati merupakan 

suatu problem dan solusi yang kontroversial, dalam arti ada dua 

pemikiran dengan pangkal tolak yang sama akan tetapi berakhir dengan 

hasil yang berlawanan. Hukuman mati kontroversial dalam arti bahwa 

ada dua landasan pemikiran yang jelas berbeda atau bertolak belakang 

sejak semula.

Penulis

Nopember 2017
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HUKUM

Hukum selama ini sering hanya diidentifikasikan dengan pengadilan. 

Bahkan di dunia barat keberhasilan peranan hukum dalam mencapai 

kepastian hukum dan keadilan dalam lingkup filsafat hukum barat adalah 

ada pihak yang memenangkan kontes di muka pengadilan di satu sisi, dan di 

sisi lain ada pihak yang kalah dan terkena aib serta penderitaan. Identifikasi 

tersebut memang bergeser pada eksistensi produk hukum, berupa peraturan. 

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum 

yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. 

Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Mengingat harus ada 

konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum 

dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut 

dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-III. Karena tujuan utama hukum 

adalah keadilan maka suatu negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai 

keadilan. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan 

mewujudkan tata kehidupan bernegara dan bangsa yang sejahtera, aman, 

berdaulat, adil dan makmur dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

1  Pujiyono, “Dialektika Hukum Dan Keadilan”, Pinus Media, Solo, 2011, Hal. 3

A
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dan menjamin kedudukannya yang sama derajatnya dihadapan hukum 

dan pemerintahan.  Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbuyi sebagai 

berikut: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”. 

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia dapat berperan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mampu menjunjung tinggi 

harkat dan martabat rakyatnya. Hal ini ditujukan agar terciptanya keamanan 

dan ketertiban di masyarakat agar hukum dapat ditegakkan dengan baik tanpa 

adanya diskriminasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan 

adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini 

tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan 

lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan 

bangsa yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern. Kondisi yang 

demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki 

paradigma berwawasan kenegaraan, sekaligus mengakomadasi tuntutan 

zaman2.

Paradigma hukum apapun yang dianut oleh suatu bangsa akan 

menetukan asumsi-asumsi dasar dan menentukan cara memandang gejala 

hukum. Sehingga akan mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan 

maupun pengambil kebijakan dalam aktifitas menelaah dan memahami 

tentang konsep-kosep dasar hukum. Oleh karena itu dalam perjalanan 

pemikiran hukum terlihat adanya pergeseran dan perubahan, bahkan tidak 

jarang asumsi dasar suatu paradigma hukum tertentu kemudian dilemahkan 

atau malah dirobohkan oleh paradigma yang hukum yang muncul kemudian. 

Demikian halnya dalam melihat persoalan-persoalan mendasar dalam filsafat 

2 Khudzaifah Dimyati, “Teorisasi Hukum “Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di 
Indonesia 1945-1990”, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005 Hal. 1
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hukum,3 seperti hakekat hukum, hukum dan kekuasaan, fungsi hukum, 

hukum dan nilai-nilai sosial budaya, dasar mengikatnya hukum, hak, hak 

asasi manusia, tujuan hukum, dan keadilan. 

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Demikikian juga 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, keteraturan (kepastian) 

dan ketertiban, bukan tujuan akhir hukum melainkan itu merupakan 

fungsi hukum. Sedangkan tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk 

mewujudkan keadilan4. 

Berikut ini adalah definisi-definisi dari berbagai sumber atau pakar 

hukum:

1. Prof. Dr. Sudikno

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam 

suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah 

laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. J.C.T Simorangkir, S.H.

Hukum adalah  peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh 

badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi 

berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

3. Prof. DR. E. Utrech, S.H.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) 

yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya 

ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran 

petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

3 Lili Rasjidi Dan Ira Thania Rasjidi, “Pengantar Filsafat Hukum”,  Manda Maju, Bandung, 2010, Hal. 
11  

4 Mochtar Kusumaatmadja Dan Arief Sidharta,  “Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama 
Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum”, Alumni, Bandung, Cetakan Ke 2. 2009, Hal. 52 
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4. Frans Magnis Suseno

Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan 

masyarakat yang bersama dengan norma lain sebagai norma umum 

kelakuan manusia.

5. Prof. Muchtar Kusumaatmadja

Hukum adalah seperangkat asas dan kaidah yang mengatur 

kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga 

(institusi) dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut 

dalam kenyataan.

6. R. Soeroso,SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang 

dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang 

mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat 

memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

7. Abdulkadir Muhammad, SH

Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang 

mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

8. Drs.C.S.T.Kansil,SH

Hukum itu mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, 

sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara.

9. J.C.T.Simorangkir, SH dan WoerjonoSastropranoto, SH

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang 

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran 

yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

10. Plato

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun 

baik yang mengikat masyarakat.
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11. Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya 

mengikat  masyarakat tetapi juga hakim.

12. E. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan 

yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya 

ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran 

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/

penguasa itu.

Definisi Hukum menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah 

peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis; 

peraturan, perundang-undangan yang perilaku setiap masyarakat tertentu5.

Pada dasarnya jika berbicara mengenai hukum maka tidak lepas dari 

tujuan hukum, ada tiga teori yang berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu:

1.	 Teori	Hukum	Etis	(Keadilan)

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk 

mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, 

untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang 

dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum 

harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi 

dalam naungan hukum6. 

Untuk mencapai keadilan abadi yang menjadi tujuan hukum, maka 

hukum hendaknya berperan dalam mengatur berbagai kepentingan 

baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya dalam masyarakat. 

Misalnya, dalam persoalan politik, tujuan utama politik hukum adalah 

menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus 

5 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 1997, Hal 232, Dalam Pujiyono, 
Dialektika Hukum Dan Keadilan. Pinus Media, Solo, 2011, Hal. 3

6 Njowito Hamdani. Teori Tujuan Hukum. Gramedia, Jakarta, 1992, Hal 209
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mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan 

lainnya. Dengan kata lain. tugas utama pemerintah suatu negara ialah 

mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial dapat terwujud dalam 

masyarakat jika hak-hak manusia dihormati, serta pelimpahan wewenang 

sesuai keahlian serta pemerataan ekonomi, pendidikan dan bidang-

bidang lainnya7.

2.	 Teori	Hukum	Utilitas	(Kemanfaatan)

Menurut teori utilitas, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang 

terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. 

Tujuan hukum menurut teori ini adalah manfaat dalam menghasilkan 

kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Tokohnya 

adalah Jeremy Bentham8.

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan 

atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. 

Pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul 

“Introduction to The Morals and Legislation”9 berpendapat bahwa hukum 

bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat 

bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Bentham tersebut diatas hanyalah 

memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan 

tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan 

Bentham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa 

yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan 

kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan 

menggeser nilai keadilan ke samping, dan jika kepastian oleh karena 

hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser 

nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

7 Theo Uijbers, Filsafat Hukum Yogyakarta, Kanisius, 1995, Hal. 118
8  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi IV  Cet. 11-, Yogyakarta: Iiberty. 

1999, Hal. 73-74
9  Njowito Hamdani. Op.Cit. Hal. 209
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3. Teori Hukum Campuran

Van Kan di dalam buku Inleiding Tot de Rechtwetenschap menguraikan 

tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai 

tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat10.

 Berikut adalah klarifikasi hukum:

a. Menurut sumbernya:

1) Hukum undang-undang,

2) Hukum kebiasaan,

3) Hukum traktat,

4) Hukum yurisprudensi,

b. Menurut bentuknya:

1) Hukum tertulis, yang terdiri dari hukum tertulis yang dikodifikasi 

(dibukukan) dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi,

2) hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan berkembang 

di dalam masyarakat (hukum kebiasaan)

c. Menurut waktu berlakunya:

1) Ius Constitutum/Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku saat 

ini di tempat atau wilayah tertentu,

2) Ius Costituendum (hukum yang dicita-citakan), yaitu hukum yang 

berlaku pada masa yang akan datang.

3) Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa 

yang menyangkut hukum berlaku saat ini dan hukum berlaku 

pada masa lalu.

d. Menurut sifatnya:

1) Hukum yang memaksa (dwingenrecht) yaitu hukum yang dalam 

keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian 

yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum yang dalam keadaan 

bagaimanapun harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan 

mutlak.

10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, Hal. 27
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2) Hukum yang mengatur (regelendrecht) yaitu hukum yang dalam 

keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang 

dibuat oleh kedua belah pihak.

e. Menurut cara mempertahankannya:

1) Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur isi hubungan antara 

kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan 

mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dijatuhkan. 

Contoh : isi Pasal-Pasal dalam Kitab  Undang-Undang Hukum 

Perdata

2) Hukum Formil (Hukum Acara), yaitu hukum yang menunjuk cara 

mempertahankan atau cara menjalankan peraturan-peraturan 

yang terdapat atau yang diatur dalam hukum materiil. Contoh 

hukum formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata; Hukum Acara Pidana.

f. Menurut isi pengaturannya:

1) Hukum Privat/hukum Sipil, yaitu hukum yang mengatur tata 

tertib dalam masyarakat yang berhubungan dengan keluarga dan 

kekayaan warga dalam masyarakat. Mengatur pula hubungan 

hukum antara warga masya-rakat yang satu dengan yang 

lainnya, dan antara warga masyarakat dengan badan negara, 

juga badan negara itu seolah-olah sebagai masyarakat. Hukum 

Privat dalam arti luas terdiri dari Hukum Perdata dan Hukum 

Dagang, sedangkan Hukum Privat dalam arti sempit adalah 

Hukum Perdata.

2) Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur tata negara, yaitu 

mengatur cara badan-badan negara melakukan tugasnya dan 

mengatur hubungan-hubungan hukum yang diadakan antar 

negara (pemerintah) dengan warga negaranya atau hubungan 

antara badan-badan negara itu.
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g. Menurut teritorial berlakunya:

1) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara 

tertentu.

2) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara dua negara atau lebih (hukum perang)

3) Hukum asing, yaitu hukum suatu negara asing yang berlaku di 

negara lain atau daerah tertentu.

h. Menurut golongan yang diaturnya:

1) Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku 

hanya bagi satu golongan tertentu

2) Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan 

berlaku bagi semua golongan warga negara

3) Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang 

atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang 

berbeda.

Setiap hukum pasti memiliki sumber. Yang dimaksud dengan sumber 

hukum adalah tempat dimana menggali atau menemukan hukum. Sumber 

hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formil dan sumber 

hukum dari arti materiil. Berikut adalah sumber-sumber dari Hukum:

1. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dimana kita 

dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum/kaidah-kaidah hukum, 

serta untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hukum positif.

Sumber hukum formil terdiri dari:

a. Sumber-sumber hukum langsung yang meliputi:

1) Undang-undang, yaitu setiap peraturan tertulis yang dibuat oleh 

badan berwenang dan ditaati oleh setiap warga yang menjadi 

masyarakat itu
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2) Kebiasaan dan adat

3) Traktat, yaitu perjanjian antar dua atau lebih negara, dimana 

isinya mengikat negara yang mengadakan perjanjian tersebut. 

Dalam suatu perjanjian tersebut berlaku prinsip pacta sunt 

servanda bahwa setiap perjanjian harus ditepati.

b. Sumber hukum tidak langsung yang meliputi:

1) Yurisprudensi adalah suatu putusan hakim yang tertinggi yang 

diakui oleh hakim-hakim di pengadilan lainnya mengenai kasus 

hampir sama untuk dijadikan pedoman.

2) Doktrin atau ilmu pengetahuan adalah pendapat seorang 

ahli hukum para sarjana hukum terkemuka sebagai sumber 

tambahan kemudian pendapatnya itu dijadikan dasar untuk 

memutuskan suatu perkara.

2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum dalam arti materiil ini lebih merupakan suatu usaha 

pendalaman teoritis tentang hukum karena jawabannya tergantung pada 

pendekatan yang kita gunakan apakah itu pendekatan sejarah, falsafah, 

sosiologi, ekonomi, agama, hukum itu sendiri, pragmatis atau kombinasi 

dari pendekatan-pendekatan tersebut. Dengan kata lain bahwa persoalan 

hukum dalam arti materiil merupakan persoalan metayuridis, yaitu 

meliputi atau segi; sejarah atau historis, falsafah, sosiologi, ekonomi, 

agama dan hukum itu sendiri.
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Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu 

akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan 

memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di 

lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional. 

Adanya hukum dimaksudkan agar terciptanya suatu tujuan hukum yakni, 

terciptanya suatu keadilan, terciptanya kepastian hukum dan terciptanya 

kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain hukum diharapkan dapat 

memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap lemah dan dapat 

menciptakan suatu masyarakat bernegara yang tertib dan taat pada suatu aturan. 

Sifat dasar manusia yang ingin hidup damai dan rukun dengan manusia 

lainnya mendorong mereka untuk membuat suatu peraturan hukum yang 

mengikat semua pihak yang tidak lain untuk menciptakan keteraturan 

diantara mereka dan terciptanya ketertiban masyarakat. Kemudian dalam 

pelaksanaan peraturan tersebut terdapat suatu sanksi bagi siapa saja yang 

melanggar peraturan tersebut. Sanksi ini dimaksudkan supaya masyarakat 

yang ada dapat mentaati hukum sehingga dapat terciptanya suatu ketertiban 

sosial. Berikut adalah sebab-sebab mengapa orang mentaati hukum:

1. Manusia mematuhi hukum karena mereka menganggap hukum 

merupakan suatu kebutuhan.

Dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum. Semua manusia 

butuh hukum untuk kelangsungan hidupnya, karena sejatinya setiap 

manusia pasti mendambakan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, 

dan damai. Dengan adanya hukum itu sendiri, kehidupan yang aman 

itupun dapat terwujudkan. Hukum dalam konteks ini berupa aturan 

tertulis maupun tidak tertulis yang dipercayai dan berlaku di masyarakat.

Dengan adanya hukum diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan 

dan pengayoman terhadap masyarakat, karena dengan hukum dibuat 

untuk menciptakan ketertiban di masyarakat dan menciptakan suatu 

kehidupan yang aman, tentram dan damai. Setiap masyarakat pasti 

menginginkan kehidupan yang aman, tentram, nyaman dan damai, dengan 

adanya ketertiban di masyarakat maka kehidupan yang aman, nyaman , 
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tentram dan damai pun dapat tercapai. Sehingga hal tersebut merupakan 

suatu kebutuhan yang ada dalam masyarakat, maka dari itulah manusia 

mematuhi hukum, karena hukum merupakan suatu kebutuhan agar 

terciptanya suatu ketertiban dan ketaatan dalam suatu masyarakat.

2. Manusia mematuhi hukum karena adanya sanksi

Anatomi hukum secara umum terdiri dari klausula-klausula yang 

diantaranya menurut ketentuan mengenai sanksi. Sanksi merupakan 

balasan atau ganjaran yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar 

hukum, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dengan adanya 

sanksi membuat masyarakat taat pada hukum, karena pada dasarnya 

masyarakat sendiri tidak mau dihukum atau diberi sanksi, sehingga 

dengan adanya suatu aturan hukum yang didalamnya memuat sanksi 

terhadap pelanggarnya memberikan sebuah efek jera terhadap orang 

yang akan melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum.

3. Manusia mematuhi hukum karena hukum bersifat memaksa

Hukum bersifat memaksa maksudnya adalah peraturan hukum yang 

dalam keadaan bagaimanapun, keadaan apapun juga harus mempunyai 

paksaan yang mutlak dan tegas. Hukum yang memaksa merupakan 

ketentuan/ketetapan hukum yang mengandung sanksi yang tegas jika 

ketetapan hukum tersebut dilanggar. Dengan begitu setiap orang dipaksa 

untuk patuh terhadap ketetapan/ketentuan hukum tersebut. Hukum 

yang memaksa adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung 

sanksi yang tegas apabila ketentuan hukum tersebut dilanggar, sehingga 

setiap orang dipaksa untuk taat terhadap ketentuan hukum tersebut. 

4. Manusia menaati hukum karena manusia merupakan mahluk sosial

Manusia merupakan makluk sosial, hampir setiap waktu manusia 

melakukan interaksi terhadap sosial di sekitarnya. Manusia menaati 

hukum karena manusia adalah makluk sosial. Banyak orang yang 

beranggapan bahwa apabila seseorang melanggar hukum maka dia akan 

dikenai sanksi sosial, mungkin dapat berupa dikucilkan, mendapat cap/
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penilaian terhadap dirinya karena dia telah melanggar hukum, sehingga 

dengan adanya hal tersebut membuat seseorang lebih memilih menaati 

hukum daripada dia harus dikucilkan dimasyarakat. 

Patuh terhadap hukum juga lahir karena kesadaran manusia terhadap 

hukum.  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 

manusia, yaitu:

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum yang dimiliki seseorang

 Perturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya 

peraturan-peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui umum. 

Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam mayarakat 

tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan 

hukum yang khusus bagi mereka. 

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai 

beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. sudah tentu bahasa 

hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak 

tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang 

ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum 

tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap 

mengetahui isi suatu peraturan apabila peraturan tersebut telah 

diundangkan. Kenyataan asumsi tersebut tidak selalu benar, karena tidak 

semua hukum bersifat tertulis atau diundangkan.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, 

berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-

norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang 

tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal 

ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui 

ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya, 

tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu 

ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhinya.
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3. Pemahaman mengenai suatu hukum

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi 

yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. 

Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian 

terhadap isi dan tujuan dari suatu peratuan dalam suatu hukum tertentu, 

tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak 

yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu 

mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, 

akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi  mereka dalam 

menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang 

ada dalam masyarakat.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan masyarakat 

tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu 

anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum

Dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-

kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat 

ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan 

bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada 

sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan 

sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi, karena 

cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal 

di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu:

1. Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai 

ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai degan aturan hukum yang 

disadarinya atau dipahaminya.

2. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 

menentang hukum atau melanggar hukum.  
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HUKUMAN

Satjipto Raharjo menyatakan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (genuine 

science) tidak hanya harus dapat membaca hukum yang dikonstruksikan, 

melainkan juga hukum sebagai perilaku tersebut. Ilmu hukum itu tidak dapat 

memaksakan, melainkan dengan terbuka melihat dan menerima apa yang 

terjadi dalam kenyataan dan kemudian menjelaskannya. Dalam kenyataan, 

kehadiran hukum sebagai perilaku itu sama sekali tak dapat digusur atau 

dipinggirkan oleh skema-skema hukum yang sengaja dibuat oleh manusia. 

Sistem hukum modern itu akan tetap berdampingan dengan hukum yang 

muncul secara spontan, seperti dalam bentuk perilaku itu11.

Berikut ini adalah sebab-sebab orang melanggar hukum:

1. Tidak mengetahui suatu aturan hukum

Manusia melanggar hukum karena tidak mengetahui bahwa hal 

tersebut melanggar suatu aturan hukum. Manusia melakukan sesuatu hal 

tanpa menyadari bahwa hal yang dilakukannya tersebut telah melanggar 

suatu aturan hukum. Masih terdapat beberapa orang yang tidak 

mengetahui adanya suatu aturan hukum, karena mungkin kurangnya 

sosialisasi sehingga masih terdapat orang yang tidak mengetahui adanya 

suatu aturan, mungkin bisa dikarenakan mereka tinggal di daerah 

pedalaman karena kurangnya informasi.

11  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Kompas, 
Jakarta, 2009, Hal. 29

B
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2. Mengabaikan suatu aturan hukum

Banyak orang mengetahui suatu aturan hukum ketika melakukan 

suatu tindakan atau perbuatan, tetapi aturan itu dilanggar dan diabaikan 

tanpa mempertimbangkan apapun. Pada umumnya orang yang seperti ini 

sepanjang tidak ada yang mengusik atau merasa aman-aman saja, ia akan 

terus melakukannya dan ia baru berhenti saat perbuatannya ada yang 

melaporkannya, atau tertanggkap petugas hukum dan diproses secara 

hukum. Tindakkan orang serupa ini tergolong perbuatan melanggar 

hukum yang mendasar karena ada unsur kesengajaan. Mengabaikan 

suatu aturan hukum berarti orang tersebut sudah mengetahui bahwa 

adanya suatu aturan hukum yang melarangnya, tetapi orang tersebut 

tetap nekat melakukan hal tersebut.

3. Melanggar Hukum karena suatu keadaan yang mendesak 

Ada sebagian orang yang melakukan pelanggaran hukum karena 

terpaksa. Orang itu merasa tidak ada pilihan lain, ia tepaksa melakukannya 

bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial atau dilakukan atas perintah 

atasan, atau pun karena diancam. Alasan terpaksa terkadang hanya 

merupakan alibi, sebab keadaan terpaksa dalam hukum itu ada ukuran 

dan nilainya.

4. Tidak dapat mengendalikan diri

Biasanya perbuatan melanggar hukum pada orang yang tidak mampu 

mengendalikan diri, karena orangnya tidak berfikir panjang dan tidak 

memikirkan akibat hukum dari perbuatan atau tindakkannya. Bagi orang 

serupa ini, urusan hukum belakangan yang terpenting baginya ia harus 

puaskan dan salurkan emosinya terlebih dahulu.

5. Memang sudah ada niat untuk melakukan suatu pelanggaran hukum.

Tuntutan hidup, orang yang menjadikan dunia semata sebagai 

mimpi, dan memiliki ambisi berlebihan untuk pencapaian target atau 

untuk meraih sebuah kesempatan, sehingga banyak orang mencari jalan 

bagaimana ia bisa mencapainya. Orang seperti ini biasanya, memiliki 
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potensi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum ketika ada 

yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Mencari 

celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan biasa menjadi “harta karun” 

bagi orang seperti ini. Kemudian ada juga, orang seperti ini tidak segan 

melakukan tindakan untuk menganiaya seseorang yang tidak ia sukai 

atau ia pandang sebagai ancaman bagi dirinya.

6. Seseorang melanggar hukum  karena ada kesempatan

Pada prinsipnya manusia terlahir sebagai pribadi yang baik dan 

nilai-nilai kebaikan itu ada dalam diri setiap manusia. Dan manusia pada 

umumnya cenderung berbuat baik atau melakukan yang baik-baik. Tetapi 

seseorang bisa berubah pikiran karena ada kesempatan atau peluang, ia 

pun melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran 

hukum dengan alasan adanya kesempatan, cenderung datang tiba-

tiba ketika melihat objeknya. Hal ini sangat dipengaruhi situasi sekitar, 

biasanya orang yang melanggar hukum karena kesempatan ini, melihat 

siatuasi terlebih dahulu, apabila situasi dirasa memungkinkan baru dia 

melakukan aksi pelanggaran tersebut. Dengan adanya suatu kesempatan 

dapat membuat seseorang berubah pikiran.

7. Seseorang melangggar hukum karena membela dirinya

Seseorang melanggar hukum karena melakukan pembelaan diri 

ini bisa dikatakan hampir sama dengan orang melanggar karena suatu 

keadaan yang mendesak atau terpaksa. Hukum sendiri sebenarnya 

memberikan tempat khusus bagi orang yang melanggar hukum karena 

alasan membela diri, dan bila alasan membela diri itu bisa dibuktikan 

dan sesuai dengan ukuran timbangnya yang diberikan hukum, orang 

tersebut ada kemungkinan terbebas dari ancaman hukuman. Tetapi 

alasan membela diri tidaklah semudah kata di tuliskan karena banyak 

hal lain yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum bersangkutan.
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8. Seseorang melanggar hukum karena merasa bahwa dirinya memiliki 

suatu kekuatan

Ada orang yang melanggar hukum karena merasa bahwa dirinya 

memiliki kekuatan, dalam arti kata lain misalnya seperti dia memiliki 

jabatan atau kekuasaan yang tinggi, jadi merasa semena-mena dalam 

berbuat karena mungkin dengan jabatannya orang menjadi merasa 

takut. Di samping itu ada juga kekuatan seperti adanya backingan dari 

pihak lain, atau dengan kata lain dia apabila melakukan perbuatan 

pelanggaran meminta bantuan kepada orang yang membackingnya. 

Kekuasan, jabatan adalah kekuatan yang dapat menegakan hukum atau 

justru melanggarnya, banyak kasus pelanggar hukum tak tersentuh oleh 

penegakan hukum karena ia masih berkuasa atau karena dekat dengan 

kekuasaan.

Setiap orang yang melanggar hukum, maka sudah sepantasnya mereka 

yang melanggar hukum diberikan hukuman. Hukuman Sanksi adalah hukum 

yang mengatur tentang (susunan) pidana dan (cara) pemidanaan. Istilah 

pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah 

suatu pengertian umum, sebagai suatu yang menderitakan atau nestapa 

yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan 

suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai 

suatu pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian 

umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan12.

Katalog hukuman sama dengan katalog pelanggaran. Kejahatan 

serupa yang dilakukan otoritas hukum atau dengan melanggar hukum 

akan menjadi hukuman atau pelanggaran. Sifat kejahatan itu sama, tetapi 

dampaknya sungguh berbeda. Pelanggaran menyebarkan kekhawatiran, 

hukuman menegakan kembali rasa aman. Pelanggaran adalah musuh 

12 Rusli, Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam 
dengan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, 2014, Hal. 
3
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kebanyakan orang, hukuman adalah pelindung kebanyakan orang, hukuman 

menghasilkan kebaikan bersama dengan menimbulkan penderitaan pada 

satu orang saja. Hentikan pelaksanaan hukuman, maka dunia akan menjadi 

ajang perampokan, dan masyarakat akan hancur. Laksanakan lagi hukuman 

itu, maka hawa nafsu pun akan terkendali, ketertiban dan ketenteraman 

akan pulih, dan kelemahan setiap individu ditopang dengan perlindungan 

dari kekuatan negara13. 

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang 

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. 

Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus. Yang berkaitan dengan 

hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan 

pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. 

Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam 

Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut asas nullum delictum nulla poena sine 

pravia lege poenali yang diperkenalkan  oleh  Anselm Von Feurbach,   yang 

artinya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya14.

Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan 

pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum 

pidana saja, dan maknanya sama dengan sentence atau veroordeling, misalnya 

dalam pengertian sentence conditionally atau voorwaardelijk veeroordeeld 

yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”15.

Sudarto menyatakan perkataan pemidanaan adalah sinonim dari 

perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, 

sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa 

itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga 

hukum perdata, dalam konteks hukum pidana, maka istilah tersebut harus 

13 Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan 
Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia dan Nusamedia, 2013, Hal.380

14 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta,  Pradya Paraita, 1993, Hal. 1-2.
15 Sudarto,  Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni,  1981, Hal 42
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disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali 

dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. 

Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence 

atau veroordeling16.

Menurut Muladi dalam bukunya “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, 

pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut17:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang;

Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihimpun 

sebagai berikut18:

1. Pembalasan (revenge)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka 

pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasanan ini, wajib 

menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. 

Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan lebih menonjol 

aspek pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang suku 

mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang 

dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau clan 

atau kampung. Sering suatu kampung menyerang kampung lain sebagai 

suatu pidana pembalasan.

16 Ibid. Hal. 71
17 Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. (Edisi Revisi). Alumni, Bandung, 

1998, Hal. 4
18 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, 

Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 15-16
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2. Penghapusan dosa (expiation)

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun 

merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan 

seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pada beberapa 

agama menganggap bahwa pidana merupakan penghapusan suatu 

kesalahan dengan penderitaan si pelaku.

3. Menjerakan (deterrent)

Alasan pembenar mengenai tujuan penjeraan ini didasarkan atas 

alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah 

atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat manusia yang 

rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan 

hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik abad ke-18 untuk refomasi 

hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan 

ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan kriminal dapat 

dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara 

cepat, tepat, dan sepadan

4. Perlindungan terhadap umum (protection of the public)

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota 

masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam 

masyarakat akan menurun. 

5. Tujuan kelima pemidanaan ialah memperbaiki si penjahat (rehabilitation 

of the criminal) 

Tujuan ini paling banyak diajukan orang zaman modern ini. Pidana 

itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap 

si pelaku kejahatan sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di 

masa yang akan datang. 
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Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 

beberapa macam hukuman, yang secara terperinci menyatakan sebagai 

berikut

1. Pidana pokok 

a. Pidana Mati,

b. Pidana Penjara,

c. Kurungan,

d. Denda.

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu,

b. Perampasan Barang-barang Tertentu,

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua pidana yang dicantumkan 

terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum positif Indonesia. Hukuman mati 

adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk 

hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya19.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 

bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang 

tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan 

orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam 

lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 

bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut20. Pidana penjara 

adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana 

penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu21.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan 

kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam 

bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia 

19 Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati . Hukuman Mati
20 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Armiko, 1984, Hal. 69
21 Roeslan Salih, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, 1987, Hal. 62
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pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke seberang lautan, 

misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. 

Pada zaman kolonial di Indonesia dikenal dengan sistem pengasingan yang 

didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (exorbitante), misalnya 

pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian ke Neira, 

pengasingan Soekarno ke Endeh kemudian ke Bengkulu. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum 

dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak 

dikenal di Indonesia (hukum adat), yang dikenal ialah pidana pembuangan, 

pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana 

mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi22. Hukuman 

penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman kemerdekaan, bentuk 

yang lain adalah hukuman kurungan. Hukuman penjara lebih berat bila 

dibanding dengan hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-

kejahatan yang dilakukan secara sengaja23.

Sedangkan pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan 

dari pidana penjara. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 

18 KUHP yang mengatur :

1. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 

satu tahun.

2. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan 

jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan 

atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.

3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pada pidana pokok, 

pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah 

pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan 

bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa 

22 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, Hal. 
36-37

23 Tirtaatmidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Fasco, 1955, Hal.124
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berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur 

pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. 

2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling 

lama enam bulan.

4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan 

demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, 

dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung 

paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah 

lima puluh sen.

5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan 

atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana 

kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan 

bulan.

Pencabutan hak-hak tertentu pada intinya adalah sebuah pencabutan 

segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut 

“burgerlijke dood”. Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari 

hak si bersalah dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

b. Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 

aturan-aturan umum.

d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum 

(gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, 

pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya 

sendiri.

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri.

f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.
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Sedangkan perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana 

kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam Pasal 39 KUHP, 

dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.

b. Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya 

putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang 

lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas 

biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim 

hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. 

Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 

16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-jenis pidana 

tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (Imperatif), 

sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan 

jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana 

tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

3. Jenis pidana pokok yang di jatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan 

pelaksanaan (executie)24.

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penegakan hukum, 

salah satunya adalah teori Lawrence Friedman tentang Teori Sistem Hukum. 

Berdasarkan Teori Sistem Hukum yang telah dikemukakan oleh Lawrence 

Friedman, Lawrence Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) 

komponen yaitu:25

24  Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, Hal. 26
25 Lawrence M. Friedman;  The Legal System; A Social Scince Prespective,  Russel Sage Foundation, 

New York, 1975, Hal. 12 – 16
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1. Substansi hukum (substance rule of the law), di dalamnya melingkupi 

seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang 

hukum material maupun hukum formal.

2. Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, 

Aparatur hukum  dan  sistem penegakkan hukum. Struktur hukum 

erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan 

hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya 

secara  umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan 

berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Penulis mengolaborasi teori Lawrence Friedman tersebut dengan 

menambahkan beberapa unsur lain yang mempengaruhi penegakan hukum. 

Secara sistematis dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum antara lain adalah:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 

abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang 

telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan 

dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
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3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum 

tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan  Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum  adat 

berlakunya  hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang Menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian Antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan Semakin mudah menegakannya26.

26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta, Rineka Cipta,  
1986, Hal. 8-10.
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RELASI
HUKUM DAN HUKUMAN

Hukum merupakan seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak 

tertulis, yang mempunyai sanksi. Salah satu bentuk hukum yang tertulis 

adalah Undang-Undang. Di negara Indonesia banyak sekali aturan hukum 

yang dimuat dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk 

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

4. Dapat dilaksanakan;

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6. Kejelasan rumusan; dan

7. Keterbukaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Materi 

muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

C
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1. Pengayoman;

2. Kemanusiaan;

3. Kebangsaan;

4. Kekeluargaan;

5. Kenusantaraan;

6. Bhinneka tunggal ika;

7. Keadilan;

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan:

 “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain 

sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang 

bersangkutan.”
 

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud 

dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-

undangan yang bersangkutan”, antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa 

kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

2. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, 

asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, (pacta sunt servanda) dan 

itikad baik. 

Dalam kehidupan masyarakat hukum merupakan suatu alat kontrol 

sosial. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk terciptanya keadilan, kepastian 

hukum dan ketentraman. Hukum dengan tujuan keadilan memiliki arti 

bahwa setiap hukum itu harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan tanpa 

terkecuali. Sedangkan tujuan hukum untuk memperoleh kepastian hukum 
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ini merupakan asas yang mengungkapkan bahwa hukum harus dijalankan 

dengan baik benar dan tepat. Adanya kepastian hukum merupakan suatu 

tujuan dari hukum. Hukum harus memberikan kepastian bagi semua manusia 

agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Ketentraman 

dalam masyarakat adalah salah satu tujuan hukum. Hukum diciptakan harus 

berdasarkan pada kepentingan masyarakat, dimaksudkan agar menciptakan 

ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat 

tercipta suatu ketertiban sosial.

Ketika berbicara mengenai hukum, maka sudah pasti juga membahas 

mengenai peraturan. Setiap hukum berisi aturan baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang diciptakan agar tercipta suatu tertib sosial. Ketika ada suatu 

aturan hukum, maka sudah pasti ada hukuman bagi pelanggar aturan hukum 

tersebut. Disinilah relasi antara hukum dengan hukuman. Setiap hukum pasti 

memuat hukuman bagi para pelaku pelanggar aturan hukum tersebut, dan 

juga tidak ada suatu hukuman kecuali ada hukum yang mengaturnya. Jadi 

antara hukum dengan hukuman sangat berkaitan erat. Hukuman diciptakan 

supaya hukum dapat ditegakkan sehingga dapat memberikan efek jera bagi para 

pelanggar suatu aturan hukum tersebut. 

Hukum ada karena adanya suatu pelanggaran yang ada pada kehidupan di 

masyarakat, sedangkan hukuman itu ada karena adanya aturan hukum yang 

dilanggar. Sehingga sudah otomatis bahwa seseorang yang melanggar hukum 

maka dikenai sanksi hukuman. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan 

efek jera bagi setiap pelaku pelanggar hukum, dan juga menciptakan suatu 

ketertiban sosial dalam masyarakat.

Setiap aturan hukum pasti memuat hukuman atau sanksi bagi setiap 

orang yang melanggarnya, hal tersebut dilakukan agar terciptanya keadilan, 

sehingga orang yang melanggar hukum tersebut pantas untuk dikenai sanksi 

atau hukuman. 

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Demikian juga 

menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, keteraturan (kepastian) 

dan ketertiban, bukan tujuan akhir hukum melainkan itu merupakan 
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fungsi hukum. Sedangkan tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk 

mewujudkan keadilan27. 

Pada hakekatnya hukuman tersebut sangat bergantung pada hukum yang 

mengaturnya. Hukuman tersebut juga tergantung pada tingkat keberatan 

atas suatu pelanggaran. Setiap pelanggaran yang berat akan dikenai sanksi 

hukuman yang berat, begitu juga sebaliknya setiap pelanggaran yang 

ringan akan juga dikenai sanksi yang ringan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

terciptanya keadilan sosial, agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan di masyarakat. 

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. 

Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara 

(pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, 

kewajiban kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan sendiri dapat berupa sanksi pidana, 

sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi28. 

Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam 

peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana 

tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang dapat mencantumkan 

ketentuan pidana hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah29.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang  Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

mengatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat 

dimuat dalam:

27 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. “Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama 
Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum”, Alumni, Bandung, Cetakan ke 2, 2009, Hal. 52  

28 Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal 
Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 15, Nomor 2, Juli – Desember 2013, Hal. 
31

29 Maria Farida Indrati  Soeprapto ,  I lmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik 
Pembentukannya,Yogyakarta, Kanisius, 2007. Hal. 99
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1.    Undang-Undang;

2.    Peraturan Daerah Provinsi; atau

3.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa undang-undang atau regulasi memang memuat ketentuan sanksi. 

Ketentuan sanksi pada suatu undang-undang pada umumnya diatur pada 

Bab tersendiri pada undang-undang tersebut mengenai “Ketentuan Sanksi” 

ataupun “Ketentuan Pidana”. Namun tidak semua undang-undang memuat 

ketentuan sanksi pidana saja, terdapat beberapa undang-undang yang 

memuat ketentuan sanksi administrasi, ataupun sanksi perdata. 

Berdasarkan hal tersebut maka suatu undang-undang atau Regulasi 

memuat ketentuan sanksi didalamnya, baik sanksi administrasi maupun 

sanksi pidana. Ketentuan sanksi tersebut diciptakan agar membuat efek jera 

bagi para pelaku pelanggaran, dan juga agar menciptakan suatu ketertiban 

dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. 

Suatu regulasi yang baik harus menerapkan suatu ketentuan sanksi di 

dalamnya baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata. 

Dengan memuat ketentuan sanksi tersebut maka diharapkan suatu peraturan 

hukum dapat ditegakkan dan tercipta suatu ketertiban. Namun di sisi lain 

terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang didalamnya tidak 

memuat sanksi, sebagai contoh adalah Undang- Undang Nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia ini hanya mengatur mengenai Hak dan Kewajiban 

Dasar Manusia, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pembatasan 

dan Larangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Hak 

Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan atau 

dicantumkan ketentuan sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun 

sanksi perdata. 

Di samping itu yang menjadi problematika saat ini adalah ada 

regulasi atau undang-undang yang didalamnya memuat ketentuan 
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sanksi tapi lemah. Dapat dikatakan lemah adalah apabila suatu 

peraturan yang memuat sanksi tersebut mengalami permasalahan 

pada penegakan sanksi terhadap pelanggarnya. Contohnya adalah 

pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut 

juga dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut juga dengan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, ketentuannya diatur 

dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, dan juga Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang berbunyi: 

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial 

dan lingkungan.” 

Selain itu dalam ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor  25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berbunyi bahwa setiap penanam 

modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut 

Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap 

perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang 

serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor  25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal30dapat dikenai 

sanksi administratif berupa:

30 Bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha 
perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
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1. peringatan tertulis;

2. pembatasan kegiatan usaha;

3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor  25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ayat (2), Sanksi administratif 

diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan Pasal 

34 ayat (3) Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal menyebutkan bahwa selain dikenai sanksi administratif, badan 

usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut 

mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi pelanggarnya, dalam artian 

adalah perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa perusahaan yang 

tidak mempedulikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan 

ini. Sanksi yang ada pada undang-undang tersebut dinilai cukup lemah. 

Sanksi yang tidak begitu membuat jera tersebut tidak membuat beberapa 

perusahaan takut dan harus mematuhi peraturan mengenai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa masih terdapat kelemahan pada suatu regulasi atau undang-undang 

yang bahkan didalamnya memuat ketentuan sanksi.

Di samping regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingungan 

(CSR), ada juga undang-undang yang memuat ketentuan sanksi bagi 

pelanggarnya namun lemah dalam penegakannya, yaitu regulasi mengenai 

Pasar Modal. Mengenai Pasar Modal, kepengaturannya diatur pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam undang-undang 

tersebut disebutkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran 

pada perdagangan saham di pasar modal, contohnya seperti penipuan, 

insider trading, dan manipulasi pasar. Dalam undang-undang tersebut juga 

mengatur mengenai ketentuan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi 
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pidana. Namun di sisi lain, banyak kasus pelanggaran pada perdagangan 

saham di pasar modal khususnya yang berkaitan dengan manipulasi 

pasar, yang diberikan sanksi adalah perusahaan sekuritas (broker) dan 

Emiten (perusahaan) yaitu berupa sanksi adminsitrasi saja, tetapi pelaku 

pelanggaran tersebut tidak dikenai sanksi. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat dikatakan bahwa penegakan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran 

pada perdagangan saham di pasar modal tersebut masih sangat lemah. Hal 

ini dikarenakan pada masalah pembuktian terhadap pelaku pelanggaran 

khususnya praktek manipulasi di pasar modal tidaklah mudah, sehingga 

pelaku praktek manipulasi pasar tidak dikenai sanksi.
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MACAM-MACAM SANKSI

1. Sanksi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran 

dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan 

tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau 

siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian 

sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya 

berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan 

pidana yang berat. Ancamannya berupa hukuman denda, hukuman 

penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan 

hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, 

serta pengumuman keputusan hakim31.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-

syarat tertentu32, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana 

adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 

sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik33.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

peraturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang 

31 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2004. Hal. 60
32 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 

2009, Hal. 8
33 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 81

D
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berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan 

tersebut34.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk35:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilakasanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar 

larangan tersebut.

Pada dasarnya pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai 

berikut36:

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum 

(korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-

undang.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk37:

34 Gunadi Ismu dan Efendi joenadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Prestasi 
Pustakaraya, 2011, Hal.40

35 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2002, Hal. 1
36 Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 

2006, Hal. 7
37 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, 1980, Hal. 1
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a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana  tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut.

Di samping definisi tersebut diatas, D. Simons memberikan definisi 

hukum pidana sebagai berikut38:

a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam 

dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati

b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 

penjatuhan pidana.

c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan 

dan penerapan pidana.

Ketika berbicara mengenai hukum pidana, maka perlu juga dibahas 

mengenai tindak pidana. Hukum pidana sangat berkaitan erat dengan 

tindak pidana. Tidak ada suatu tindakan pidana kecuali ada peraturan 

yang mengaturnya sebelumnya. 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Terdapat banyak perbedaan 

pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian istilah Strafbaar 

feit ini. Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit sebenarnya 

adalah suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah 

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan H.B. Vos 

38 Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang,  Yayasan Sudarto,1990, Hal. 9
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merumuskannya sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana 

oleh peraturan perundang-undangan39.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 

dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun 

dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai 

salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum 

pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Roeslan 

Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik 

dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana 

menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu 

dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja40.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum 

dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, 

dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya 

tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, 

perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan 

tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk 

mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat 

dari rumusan undang-undang41.

Mengenai jenis-jenis sanksi hukum pidana seperti sudah dibahas 

pada sub bab sebelumnya, diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pidana Pokok, yang terbagi atas:

1) Pidana Mati;

2) Pidana Penjara;

39 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I,Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 72
40  Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka, 

Jakarta, 2014, Hal. 192
41  Ibid.
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3) Pidana Kurungan;

4) Pidana Denda;

5) Pidana Tutupan.

b. Pidana Tambahan, yang terbagi atas:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Hukum Administrasi

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi negara 

mempunyai tiga arti, yaitu: pertama, sebagai salah satu fungsi 

pemerintahan; kedua, sebagai aparatur (machinery) dan aparat 

(apparatus) daripada pemerintah; ketiga, sebagai proses penyelenggaraan 

tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama tertentu42.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo administrasi negara adalah 

manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna 

mencapai tujuan-tujuan pemerintah43. Bahsan Mustafa mengartikan 

administrasi negara sebagai gabungan jabatan yang dibentuk dan disusun 

secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan 

pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan 

pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman44. Menurut Dimock 

dan Dimock administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam 

melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya; dalam arti sempit, aktivitas-

aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-

aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan45.

42 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia,  1981, Hal.11
43 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University 

Press, 2008, Hal. 5
44  Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

2001, Hal. 6
45  Ridwan H. R, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, Hal. 

29
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Berbagai pengertian administrasi negara memberikan pemahaman 

terkait Hukum Administrasi Negara yang diberikan oleh para pakar 

hukum, diantaranya sebagai berikut46:

a. Van Vollenhoven

Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan 

yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila 

badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan 

kepadanya oleh Hukum Tata Negara.

b.  De La Bassecour Laan

Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-

peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi (beraksi), 

maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya 

antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahannya.

c. Muchsan

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur 

dan kefungsian administrasi negara.

d. Parjudi atmosudirjo

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah 

beserta aparaturnya yang terpenting, yakni administrasi negara.

e. J.H. Logemann

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai hubungan 

antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya serta hubungan hukum 

antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat47.

f. J. M. Baron de Gerando

Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah48.

46  Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta, Sinar 
Grafika, 2013, Hal. 192

47 Prins dan Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Pradnya 
Paramita, 1983, Hal. 10

48 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, LaksBang, 2008, Hal. 16
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Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang 

bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai 

reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam 

norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak 

ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat 

kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), 

digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan 

(reactive op niet-naleving)49.

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu50:

a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi 

atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan 

pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya 

bestuursdwang, dwangsom;

b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan 

hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda 

administratif;

c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan 

yang diterbitkan

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat 

dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan 

kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan 

kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi 

administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. 

Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. 

Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi 

ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan 

oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, 

49  Ridwan HR,  Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo,  2006, Hal. 315
50 Ibid. 319
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sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana 

melalui proses pengadilan51.

3. Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga 

negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, 

perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan 

tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum 

perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) 

dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya 

suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim 

dapat berupa :

a. Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu 

keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah 

putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;

b. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum 

pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya 

adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak 

tertentu;

c. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu 

keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan 

suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan 

sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

51  Philipus M. Hadjon dkk,  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta, 2008, Hal. 247
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BAB II

KEMATIAN
SEBAGAI HUKUMAN
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DEFINISI KEMATIAN

Menurut Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, kematian didefinisikan sebagai: “Seseorang dinyatakan mati 

apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti 

telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah 

dibuktikan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mati” adalah sudah hilang 

nyawanya, tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup52. Kematian 

atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme 

biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, 

baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak 

alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami 

pembusukan53.

Seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-

lahan mulai berhenti bekerja, Jika tubuh tidak mampu melawan penyakit, 

atau tidak diobati, kecelakaan seperti tenggelam, tertabrak, terjatuh dari 

ketinggian, lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang terlalu 

panas,  pendarahan yang diakibatkan luka yang parah,  kekurangan makanan, 

52  KBBI. Website. Mati. https://kbbi.web.id/mati. diakses pada pukul 20:00, pada tanggal 07 Oktober 
2017

53	 Wikipedia.	Website.	Definisi	Kematian.	https://id.wikipedia.org/ wiki/Kematian. diakses pada 
pukul 19:53, pada tanggal 07 Oktober 2017

A
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air, udara, dan perlindungan, diserang dan dimakan (pembunuhan), infeksi 

dari gigitan hewan berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus berbahaya, 

kematian pada saat tidak terbangun dari tidur, kematian sebelum lahir, karena 

perawatan janin yang tidak benar, melakukan perbuatan buruk sehingga 

mendapat hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa 

pengadilan (hukuman mati)54.

54  Ibid.
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KEMATIAN
SEBAGAI HUKUMAN

Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam 

sistem pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia. 

Ternyata kemudian, bahwa pidana mati telah menimbulkan masalah  pro dan 

kontra sesuai dengan argumentasinya masing-masing. Sampai sekarangpun 

masalah pidana mati merupakan persoalan yang belum terpecahkan dan 

selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah pidana mati 

kadang-kadang dapat menjadi isu politik melewati batas-batas negara, 

dimana seringkali kita mendengar adanya protes dari suatu negara terhadap 

pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan di negara lain55.

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan 

pidana suatu negara dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas 

kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia56.

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau 

penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar 

norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara 

pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam 

hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si 

55  Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, 
Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, Hal. 99

56  Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung,  Alfabeta, 2010, Hal. 79

B
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pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat 

dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak57.

Pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati berdasarkan teori 

absolut dari aspek pembalasannya dan teori relatif dari aspek menakutkannya 

yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Menurut Muladi pandangan 

yuridis terhadap pidana mati dapat dilihat dari 2 aspek yaitu58:

1.  Aspek Pembalasan

 Tiga pengertian menurut Nigel Walker mengenai pembalasan yaitu:

a. Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas 

diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban 

penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.

b. Pembatasan terhadap bentuk pidana dibebankan dengan sengaja 

terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan

c. Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai 

tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak 

melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk 

kejahatan yang dilakukan

2.  Aspek Menakutkan

Dengan adanya pidana mati tersebut diharapkan agar para penjahat 

menjadi takut dan tidak berani melakukan tindak pidana, disatu sisi 

dengan adanya aspek ketakutan maka penjahat itu akan tahu kejahatan-

kejahatan macam apa yang dapat diancam pidana mati, pasti mereka 

akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian, 

maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat etis, dan bukan 

tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam 

hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai dalam 

57  Fransiska Novita Eleanora, Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana, Artikel 
Hukum, Tahun 29 Nomor 318 Maret 2012

58  Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 25
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pembalasan itu. Pidana mati diakui masih ada segi kekurangannya tapi 

masih mendekati tujuan pemidanaan.

Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan 

utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh 

pengadilan, antara lain:

a. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial 

Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim 

Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan 

lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik 

Pasal 104 KUHP;

b. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang 

mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi 

politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang 

korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan 

efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkotika;

 c. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung 

jawab individu pelaku59

Menurut Andi Hamzah alasan-alasan pro pidana mati antara lain60:

a. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari 

hukum pidana

b. Jangankan hakim, siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi 

kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum

c. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan 

alat penguasa agar norma hukum dipatuhi

d. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran 

dan melanggar kemanusiaan.

59 Waluyadi, Kejahatan,Pengadilan dan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2009,  Hal. 58
60 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, Pradya Paramita, 1994, Hal. 

32
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Penerapan pidana mati adalah upaya penal dalam menanggulangi 

kejahatan. Dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku 

kejahatan tertentu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan 

hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial 

yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena 

itu dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan harus 

dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya61.

Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan 

pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu. Konsep dasar pembenar 

dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu: (1) Teori Absolut 

(Retributif) menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan 

atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan 

untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan. (2) Teori 

Tujuan (Doeltheorie) menyatakan bahwa pemidanaan sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat (social defence), (3). Teori integratif menyatakan bahwa 

61 Warih Anjari, Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, E-Journal 
WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015, Hal. 109

62  Ibid.

Dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, 

hukum pidana ikut andil pula dengan mencegah terjadinya kejahatan. 

Upaya ini dilakukan dengan sarana penal yaitu dengan menerapkan 

pidana mati bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana memiliki tujuan 

dan fungsi. Tujuan hukum pidana secara umum adalah mencapai 

keadilan, kepastian, dan kegunaan, sedangkan secara khusus adalah 

untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dan mencegah 

terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda. 

Tercapainya tujuan dan fungsi bukum pidana akan menyumbang 

peningkatan kesejahteraan rakyat62. 
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pemidanaan dilihat dalam perspektif multi dimentional, sehingga 

tujuannya bersifat plural63.

 Bismar Siregar menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati 

dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu dibutuhkan masih 

tersedia. Seorang penjahat yang sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, 

sehingga pidana apa lagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati. 

Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara Indonesia masih 

meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam 

oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan 

dengan hal yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati 

masih diperlukan64.

Menurut J.E Sahetapy bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan 

pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan 

pernah dapat dilakukan sepanjang masa. Pada suatu pihak eksekusi 

pidana mati sangat mengharukan, pada pihak lain kekejaman pidana 

mati justru merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi orang yang 

mempunyai sifat sadis65.

Menurut Roeslan Saleh bahwa penjara seumur hidup adalah pidana 

yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan 

harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Orang 

semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut 

banyak negara yang menghapuskannya66.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati di Indonesia, yakni 

antara lain :

63  Muladi, 2002, Hal. 49-51, dalam Warih Anjari Jurnal Widya Yustisia
64  Fransiska Novita Eleanora. Op.Cit.
65  J.E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung, Citra aditya, 2007, Hal. 56
66  Roeslan Saleh,  Masalah Pidana Mati, Jakarta,  Aksara Baru, 1978, Hal. 26



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI56

a. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan 

di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Peraturan 

Pemerintah.

Adapun mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana yang 

diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh 

Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, yaitu sebagai 

berikut:

a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum 

saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang 

bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang 

akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana 

berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau 

pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut;

b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, 

maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang 

dikandungnya itu telah lahir;

c. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri 

Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama 

yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;

d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab 

mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar 

nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan 

penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;

e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak 

polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
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f. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang 

ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, 

sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau 

atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;

g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka 

umum;

h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau 

kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan 

dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi 

kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan 

dapat menentukan lain;

i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka 

jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita 

acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut, dimana isi dari 

berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat 

keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

Hakim dalam memutuskan berat ringannya pemidanaan seringkali 

mengalami bias terhadap putusannya. Dalam suatu persidangan yang 

melibatkan banyak orang yaitu jaksa, pembela, saksi, terdakwa dan hakim 

sendiri, tiap orang yang terlibat dalam persidangan memberikan andil 

dalam pembuatan putusan. Setiap peran yang ada dalam interaksi sosial 

di persidangan memberikan pengaruhnya terhadap pemidanaan hakim67.

Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim 

akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa 

yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam 

musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal 

yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut68. hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Undang-undang 

67  Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim, Surabaya, Srikandi, 2005, Hal. 103
68 Febri Handayani, Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum 

Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVI No. 1 Juni 2016, Hal. 56
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Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang 

bersifat rahasia.

b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat 

bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. 

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang.

b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

a. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali 

undang-undang menentukan lain.

b. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan 

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 

mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 

bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan 

atas dirinya.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

 “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari 

kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang.”
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Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

a. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sebelum memberikan pemidanaan terlebih dahulu hakim akan 

melakukan pertimbangan, baik itu pertimbangan secara khusus 

maupun secara umum. Pertimbangan yang dilakukan hakim tersebut 

bertujuan agar tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sesuai 

dengan teori-teori tujuan dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia. 

Ketika vonis hakim berupa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, 

seorang hakim akan berharap semoga pidana yang dijatuhkan terhadap 

seorang terdakwa bermanfaat dan memberikan pelajaran baginya serta 

memberikan efek jera baik itu terhadap dirinya sendiri, akan tetapi juga 

terhadap masyarakat. Sehingga vonis berupa pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim itu tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan akibat terdakwa 

telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tetapi juga harus bertujuan 

sebagai pelajaran bagi seorang terdakwa itu sendiri69.

Menurut Sudarto, ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh 

hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan 

mengenai dua hal tersebut  merupakan ketentuan dalam hukum acara 

pidana (KUHAP), dimana struktur pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut70:

69  Ibid. Hal 57
70  Sudarto, Pemidanaan, pidana dan tindakan, Dalam lokakarya masalah pembaharuan kodifikasi 

hukum pidana nasional (buku I), diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional 
departemen kehakiman, Jakarta, 1984, Hal. 88 dalam Febri Handayani, Pidana Mati Ditinjau Dari 
Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVI 
No. 1 Juni 2016, Hal. 57
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a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa 

benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya)

b. kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan 

terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga 

bisa dijatuhi pidana).

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat 

menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang 

mana dasar pertimbangan ini di masukan pula kedalam putusannya. 

adapun dasar pertimbangan yang di maksud adalah:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat 

non yuridis

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 

hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di 

dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan 

sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 

yang bersifat yuridis diantaranya:

a) Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa 

penuntut umum. Surat dakwaan merupakan dasar hukum 

acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan atas 

suatu perkara di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) 

KUHAP). Surat Dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, 

uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan 

tempat dilakukannya tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) 

KUHAP). Selain itu di dalam Surat Dakwaan juga memuat 

pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari 

hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, 

kumulatif, alternative maupun subsidair71.  Sedangkan surat 

71  Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,	Jakarta,	Raja	GrafindoPersada,	2006,	
Hal. 125
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tuntutan berisi antara lain mengenai hasil pemeriksaan 

di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan 

juga barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan 

yang memuat pasal yang melanggar dan terakhir tuntutan 

pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap 

terdakwa72.

b) Alat bukti yang sah, Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 

KUHAP, meliputi:

(1) Keterangan saksi

(2) Keterangan Ahli

(3) Surat

(4) Petunjuk

(5) Keterangan Terdakwa

c) Barang Bukti

Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun 

penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam 

surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada 

hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun 

kepada saksi (Pasal 181 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP). Adanya 

barang bukti yang di perlihatkan pada persidangan akan 

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah 

barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti 

itu dikenal dan diakui oleh terdakwaa maupun para saksi. 

Barang bukti bukanlah alat bukti dalam KUHAP, tapi barang 

bukti juga menjadi hal yang penting juga dalam menentukan 

berat ringannya tuntutan jaksa ataupun putusan hakim. 

seperti kasus narkotika, jaksa penuntut umum memiliki 

ketentuan tersendiri yang berlaku di instansinya dalam 

72  Febri Handayani,Op.Cit. Hal. 58
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membuat surat tuntutan yang berhubungan dengan barang 

bukti dalam tindak pidana narkotika yang mana ini tidak 

diatur dalam Undang-Undang Narkotika. bergitu juga 

terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, barang 

bukti yang digunakan si terdakwa dalam melancarkan aksi 

pembunuhannya juga pertimbangan jaksa penuntut umum 

dan hakim dalam putusannya73.

d) Ketentuan Perundang-undangan khusus

Ketentuan perundang-undangan khusus ini menyangkut 

mengenai proses persidangan perkara tindak pidana yang 

diatur khusus dalam undang-undangnya74.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan 

hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan 

yang bersifat non yuridis, sebagaimana pula pertimbangan 

yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis 

juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 

persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu75:

a) Akibat perbuatan terdakwa

  Perbuatan terdakwa dalam melakukan suatu tindak 

pidana tentu akan membawa akibat, baik kepada diri sendiri 

ataupun kepada orang lain.

b) Kondisi diri terdakwa

  Kondisi terdakwa di sini dapat diartikan sebagai keadaan 

fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, 

termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi 

fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, 

73  Ibid. Hal. 58-59
74  Ibid.
75  Ibid.
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sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah kondisi psikis 

yang dialami oleh terdakwa Sedangkan yang dimaksudkan 

dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa 

dalam masyarakat.

c) Peran dan kedudukan terdakwa

  Maksud peran dan kedudukan terdakwa yaitu pada saat 

melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang 

diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. 

Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak 

pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan 

berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

b. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Berkenaan dengan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang 

meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada 

dasarnya kedua hal ini haruslah termuat didalam setiap putusan 

pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang 

menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan terdakwa76.

1) Hal-hal yang meberatkan perbuatan pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal tiga macam 

alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu:

a) Kedudukan sebagai pejabat (ambtelijke hoedanigheid) (Pasal 

52 KUHP)

b) recedive (perulangan)

c) Gabungan (samenloop) (titel VI Buku I KUHP)

76  Ibid. Hal. 60
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 2) Hal-hal yang meringankan perbuatan pidana

a. Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan ayat 3)

b. Membantu (medeplichtigheid) (Pasal 57 ayat (1) dan ayat 

(2)

c. Belum Dewasa (minderjarigheid) (Pasal 47)

Dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 

maka hakim dapat menyimpulkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa itu memang benar-benar membahayakan orang lain, atau bahkan 

mengancam nyawa orang lain, atau berpengaruh besar terhadap masyarakat, 

sehingga hakim dapat menilai mengenai hukuman yang setimpal bagi pelaku 

tersebut. Seperti pada kasus hukuman mati, sebelum hakim memvonis 

hukuman mati, hakim harus mempertimbangkan beberapa fakta-fakta yang 

menguatkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan 

hukuman mati, dan fakta-fakta tersebut harus diperkuat dengan adanya 

bukti-bukti yang kuat sehingga seorang terdakwa memang pantas untuk 

dijatuhi hukuman mati. 

Namun disisi lain, setelah terdakwa telah diputus dengan hukuman mati, 

tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman mati 

dapat ditunda, sehingga dengan ditundanya eksekusi tersebut maka tidak 

menutup kemungkinan dapat memberikan dampak pada terpidana tersebut, 

seperti membuat si terpidana mati tersebut depresi, hingga stress, dan dapat 

menimbulkan gangguan jiwa, atau bahkan sakit, maka dengan adanya hal 

tersebut dapat menghambat jalannya eksekusi hukuman mati. Sehingga 

apabila putusan yang menjatuhkan hukuman mati telah dinyatakan in kracht, 

maka waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati, dipastikan dilaksanakan pada 

waktu yang tepat dan tempat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang 

yang berlaku, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat berjalan dengan lancar 

dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Karena apabila 

semakin ditundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati, maka semakin 
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membebani pikiran si terpidana mati. Berikut terdapat bebeberapa faktor 

yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi hukuman mati ditunda:

1. Faktor Situasi dan Kondisi 

Suatu hukuman mati dapat ditunda dikarenakan adanya siatuasi dan 

kondisi suatu negara yang kurang kondusif pada suatu negara. Seperti 

mungkin pada saat akan di eksekusi negara sedang mengalami masalah 

yang sangat serius, seperti permasalahan moneter ataupun permasalahan 

dalam hal kebijakan penegakan hukum yang memungkinkan adanya pro 

kontra dari pihak luar seperti terjadinya demonstrasi besar-besaran. 

Disamping itu apabila terjadi suatu keadaan memaksa (force majeure) 

seperti terjadi bencana alam maka dapat juga menyebabkan tertundanya 

pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Dengan adanya hal tersebut sudah 

barang tentu dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan eksekusi 

hukuman mati hingga keadaan kembali kondusif maka eksekusi hukuman 

mati baru dapat dilaksanakan. 

2. Faktor yang berkaitan dengan kesehatan terhadap Terpidana Mati

Sesuai dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 

Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang 

sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan 

dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh. Sesuai dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka apabila si terpidana 

mati tersebut sedang hamil, maka pelaksanaan hukuman mati dapat 

ditunda, Sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 Penetapan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum 

dan Militer yang berbunyi: “Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan 

pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya 

dilahirkan.”dan juga apabila terjadi gangguan psikis terhadap terpidana 

mati seperti gangguan jiwa, maka eksekusi hukuman mati baru dapat 

dilaksanakan setelah terpidana mati tersebut sembuh.



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI66

3. Faktor Sosial

Yang dimaksud penundaan hukuman mati akibat faktor sosial adalah 

merupakan suatu penundaan eksekusi hukuman mati dikarenakan 

adanya beberapa intervensi dari masyarakat, karena dengan adanya 

eksekusi hukuman mati pada terpidana tersebut dapat memberikan 

dampak pada masyarakat. misalnya terpidana mati adalah seorang tokoh 

masyarakat yang memang sangat berpengaruh terhadap sekelompok 

masyarakat, dikarenakan adanya hal tersebut maka jika terpidana mati 

dieksekusi maka dapat berdampak pada kehidupan suatu kelompok 

masyarakat. 

4. Faktor sarana dan prasarana

Hukuman mati dapat ditunda apabila terjadi halangan pada faktor 

sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah yang 

berkaitan dengan hukuman mati. Hukuman mati sangat tergantung pada 

tempat pelaksanaan, alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan 

hukuman mati dan juga waktu pelaksanaan eksekusi hukuman mati. 

Oleh karena itu apabila sarana dan prasarana belum memadai maka 

pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda sampai semuanya memadai.

5. Faktor Kepentingan Hukum

Eksekusi hukuman mati dapat ditunda pelaksanaannya dikarenakan 

demi kepentingan hukum. Misalnya terpidana mati tersebut merupakan 

saksi kunci pada suatu kasus, maka otomatis hukuman ditunda terlebih 

dahulu, dan si terpidana mati akan dimintai kesaksiannya atas suatu kasus 

yang dimana dia merupakan salah satu saksi yang sangat berpengaruh 

terhadap pemutusan suatu kasus tersebut. Dengan adanya hal tersebut 

maka eksekusi hukuman mati dapat ditunda demi kepentingan hukum. 

6. Adanya upaya hukum Peninjauan Kembali 

Eksekusi Hukuman mati dapat ditunda pelaksanaanya apabila 

terdapat upaya hukum peninjauan kembali. Adanya upaya hukum 

peninjauan kembali ini dilakukan apabila terdapat novum atau bukti-
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bukti baru yang menentukan dan sangat berpengaruh terhadap hukuman 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan adanya pengajuan upaya 

hukum Peninjauan kembali ini maka membuat hukuman mati terhadap 

terpidana mati ditunda terlebih dahulu. Eksekusi hukuman mati baru 

dapat dilaksanakan apabila upaya hukum Peninjauan Kembali dinyatakan 

ditolak.

7. Terpidana mati Mengajukan Grasi kepada Presiden

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2002 tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, 

peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana 

kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sesuai ketentuan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Terhadap putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana mati berhak 

untuk mengajukan grasi kepada presiden. Sesuai ketentuan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Permohonan grasi 

tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali 

dalam hal putusan pidana mati. Oleh karenanya, terhadap putusan 

pidana mati, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2002 tentang Grasi, pelaksanaan eksekusi mati tidak dapat 

dilaksanakan terlebih dahulu atau ditunda sampai ada keputusan dari 

presiden mengenai permohonan grasi dari terpidana tersebut.
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BAB III

HUKUMAN MATI
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HUKUMAN MATI DI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM BARAT

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang masih menganut 

hukuman mati. Amerika Serikat menerapkan lima macam cara pelaksanaan 

eksekusi mati yaitu suntik mati sebagai cara hukuman mati yang paling 

banyak digunakan oleh 35 negara bagian dan  pemerintah Amerika Serikat, 

kursi listrik, kamar gas, gantung dan tembak mati77.

Hukuman suntik mati terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama adalah 

memberikan suntikan untuk anasthesi. Tahap kedua adalah memberikan 

suntikan untuk melumpuhkan tubuh dan menghentikan pernafasan. Tahap 

ketiga atau terakhir adalah memberikan suntikan untuk menghentikan detak 

jantung. Tanpa anestesi, terpidana akan mengalami asphisiasi, sensasi terbakar 

pada seluruh tubuh, nyeri pada seluruh otot, dan akhirnya berhentinya 

detak jantung. Oleh karena itu, anestesi diperlukan untuk meminimalisir 

penderitaan dan untuk memperkuat opini publik bahwa hukuman suntik mati 

relatif bebas rasa sakit. Dalam waktu 24 jam sebelum eksekusi, terpidana 

mati boleh dikunjungi beberapa orang, termasuk keluarga, teman maupun 

penasihat spiritual. Beberapa jam sebelum eksekusi, terpidana akan diberi 

makan dan boleh memesan makanan apapun yang disukainya78.

Terpidana akan ditemani dengan seorang ahli spiritual dan juga saksi 

hingga waktu eksekusi tiba. Monitor pendeteksi detak jantung yang sudah 

77 Robby Septiawan Permana Putra, Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di 
Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5 No. 3 Tahun 2016, Hal. 14

78  Ibid. Hal. 15

A
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tersambung dengan alat Electrocardiogram (EKG) pun akan dipasang 

untuk memonitor apakah terpidana sudah benar-benar mati atau tidak. 

Saksi yang diperbolehkan untuk melihat eksekusi diantaranya adalah staf 

medis, ahli spiritual, penjaga tahanan, perwakilan media, atau orang yang 

dipilih pemerintah untuk menyaksikan proses eksekusi. Sebelum eksekusi 

dilakukan,  sebuah selang Intravenous (IV) dipasang pada lengan kiri dan 

kanan terpidana. Kalimat atau pesan terakhir pun boleh disampaikan oleh 

terpidana79.

Selain suntik mati di beberapa negara bagian Amerika Serikat terdapat 

metode lain untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati, yaitu adalah kursi 

listrik. Jadi dengan metode ini terpidana mati diminta untuk menduduki 

sebuah kursi yang telah ditempeli dengan aliran listrik, dan pada kursi 

tersebut terdapat ikatan yang mengikatkan tubuh terpidana mati dengan 

kursi dimana ikatan tersebut merupakan konduktor listrik. Kemudian setelah 

duduk pada  kursi tersebut, kursi tersebut diberi aliran listrik yang menyengat 

tubuh terpidana mati. Listrik dialirkan hingga menyengat tubuh terpidana 

mati hingga dinyatakan tewas.

Di Amerika Serikat, pengadilan pidana adalah wewenang negara bagian. 

Dari 50 negara bagian, terdapat 32 negara bagian masih mempraktekkan 

hukuman mati, yang lainnya sudah menghapuskan atau melakukan 

moratorium. Artinya, mereka menghentikan eksekusi hukuman mati. 

Mahkamah Amerika Serikat, Supreme Court, tahun 2009 lalu kembali 

menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak melanggar konstitusi. 

Tetapi sejak tahun 2005, Supreme Court melarang pelaksanaan hukuman mati 

terhadap orang yang menderita gangguan mental dan orang yang masih di 

bawah umur. Berbeda dengan di negara bagian, pada tingkat federal hukuman 

mati hanya diterapkan bagi kasus-kasus yang sangat khusus. Biasanya pada 

kejahatan berat terhadap negara. Dalam hal ini, biasanya memang dijatuhkan 

hukuman mati80.

79  Ibid. Hal. 15
80  Hukuman Mati di Amerika Serikat http://www.dw.com/id/hukuman-mati-di-amerika-
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Dilain sisi terdapat beberapa negara yang menjatuhkan pidana mati 

terhadap terpidana mati dengan cara tembak, diantaranya adalah negara 

China, Korea Utara, Yaman, dan juga Negara Indonesia. Eksekusi pidana 

mati dengan cara tembak dilakukan di lapangan tidak dilakukan di tempat 

umum. Eksekusi hukuman mati dilakukan oleh tim penembak yang terdiri 

dari beberapa orang, Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Nomor 12 Tahun 2010/Undang-Undang nomor 2/PNPS/1964/Kejagung 

tentang hukuman mati, tidak semua senjata diisi peluru tajam. Hanya tiga 

senapan laras panjang diisi peluru tajam, sementara sembilan senapan lain 

diisi peluru hampa.

Di negara barat terdapat beberapa kasus tindak pidana yang dijatuhi 

hukuman mati. Hal tersebut sangat terlihat bahwa negara barat masih 

menggunakan hukuman mati sebagai salah satu hukuman terhadap pelaku 

tindak pidana yang divonis dengan hukuman mati. Berikut ini adalah 

beberapa kasus tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati di Negara Barat:

1.	 Hukuman	Mati	terhadap	Christopher	Wilkins81.

TEMPO.CO, Texas -Terpidana mati Christopher Wilkins, 48 tahun, 

dieksekusi hari Rabu, 11 Januari 2017 pukul 6.29 waktu setempat oleh 

aparat penegak hukum di Texas, Amerika Serikat. Eksekusi Wilkins menjadi 

kasus pertama hukuman mati di Amerika Serikat pada tahun 2017.

Wilkins dihukum mati dengan cara disuntik. Ia didakwa menembak 

mati dua pria tahun 2005 yang dituduh menipu dirinya saat membeli 

kokain senilai US$20.

Wilkins, 48 tahun, tidak memberikan pernyataan apapun sebelum 

dieksekusi. Juru bicara Kementerian Hukum AS Jason Clark menjelaskan 

Wilkins telah dieksekusi, seperti dikutip dari NBC News, 11 Januari 2017.

serikat/a-5286416. Diakses pada Pukul 15:07 Tanggal 17 September 2017
81  Kematian Napi ini Jadi Eksekusi Mati Pertama AS di 2017. Website Berita Tempo.12 Januari 2017,  

https://dunia.tempo.co/read/835152/kematian-napi-ini-jadi-eksekusi-mati-pertama-as-di-2017, 
diakses pada Pukul 15:20 tanggal 29 September 2017
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Saat mengajukan banding, Wilkins mengungkapkan dirinya merasa 

tidak mendapat pembelaan hukum yang adil oleh pengacaranya. 

Pengacaranya memiliki konflik kepentingan karena mendapat pekerjaan 

baru di kantor penuntut.

Jumlah kasus eksekusi mati di AS mengalami penurunan selama 40 

tahun terakhir, berdasarkan informasi dari Pusat Informasi Hukuman 

Mati tahun 2016.

Sepanjang tahun 2016, hanya lima negara bagian AS yang melakukan 

eksekusi mati terhadap narapidana, yakni di Georgia (9 eksekusi), Texas 

(7 eksekusi), Alabama (dua eksekusi), Missour dan Florida masing-masing 

satu eksekusi.

2.	 Hukuman	Mati	terhadap	George	Stinney82.

George Stinney sudah lama tewas, sejak 1944 silam. Bocah kulit 

hitam yang kala itu berusia 14 tahun menjadi orang termuda yang 

dieksekusi mati dalam sejarah Amerika Serikat. Atas tuduhan membunuh 

2 gadis kulit putih. 

Kini, para pendukungnya, mengambil langkah luar biasa: meminta 

kasusnya kembali disidangkan. 

Kasus yang menimpa Stinney menyatukan 2 sengketa terpanjang 

dalam sistem hukum AS: soal hukuman mati dan rasial.

Dalam gugatan yang dilayangkan atas nama George Stinney di South 

Carolina baru-baru ini, diungkap bahwa bocah tersebut dinyatakan 

bersalah dalam atas dasar pengakuannya yang tak meyakinkan, dengan 

suara bergetar. Di tengah masyarakat yang terbelah secara rasial, kala 

warga kulit putih ingin balas dendam atas 2 gadis kecil, berusia 11 dan 

7 tahun, yang dipukuli hingga tewas.

George Stinney dieksekusi di kursi listrik hanya 84 hari setelah 

kematian 2 korban. Artikel yang diangkat di sejumlah surat kabar saat itu 

82  Termuda di AS, Bocah 14 Tahun Dieksekusi Mati di Kursi Listrik. Website Liputan 6. 11 Nov 
2013,http://global.liputan6.com/read/743089/termuda-di-as-bocah-14-tahun-dieksekusi-mati-di-
kursi-listrik, diakses pada Pukul 15:27 tanggal 29 September 2017
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melaporkan keterangan saksi mata yang mengungkap, tali-tali penahan 

di kursi listrik tak cocok dengan tubuh terpidana yang kecil.

Permintaan untuk dilakukan persidangan baru memang hanya 

simbolik. Sementara, hakim bisa jadi menolaknya, karena hukuman 

terlanjur dilakukan di masa lalu. 

“Ini ‘tembakan jarak jauh’ yang mungkin tak tepat sasaran. Tapi 

saya mengagumi para pengacara yang mencoba mengajukannya,” kata 

dosen sekolah hukum University of South Carolina seperti dimuat News.

com.au, Senin (11/11/2013). Dia mengaku tak tahu apakah ada kasus 

yang menjerat terpidana mati yang disidangkan kembali. Dalam kondisi 

anumerta atau setelah meninggal.

 

	 Bukti	Baru

2 Gadis yang jadi korban terakhir kali terlihat mencari bunga liar di 

kota yang terbagi secara rasial di Alcolu.

Amie Ruffner -- adik Stinney, yang saat itu berusia 7 tahun 

mengatakan dalam bukti baru gugatan bahwa ia dan kakaknya sedang 

menggembala sapi, ketika 2 gadis kecil kulit putih itu bertanya, di mana 

mereka bisa mencari bunga bernama maypops. Menurut Ami, kakaknya 

menjawab tidak tahu, dan 2 bocah perempuan tersebut lantas berlalu.

“Aneh saat itu melihat mereka, sebab orang-orang kulit putih 

menempati sisi lain Alcolu. Dan kami tahu benar di mana tempat kami,” 

kata Ami. 

2 Gadis cilik itu tak pernah pulang. Mereka ditemukan di sebuah 

parit berisi air, kepala mereka dipukul dengan benda keras, kemungkinan 

dengan paku rel kereta.

Permintaan persidangan baru didasarkan pada sejumlah bukti, 

termasuk pernyataan di bawah sumpah 2 saudara sedarah George 

Stinney yang menyatakan mereka bersama terpidana pada hari ketika 

gadis-gadis itu tewas. 

Sementara, catatatan pengakuan Stinney dan informasi lain yang 

digunakan untuk membelanya di pengadilan yang digelar sehari pada 
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tahun 1944, menghilang. Juga transkrip persidangan kala itu, yang tersisa 

hanya catatan tangan yang tak lagi jelas. 

“Mengapa George Stinney dieksekusi di kursi listrik? Negara tak 

bisa menghasilkan satu dokumen pun untuk menjustifikasi hukuman 

terhadapnya,” kata George Frierson, anggota dewan sekolah lokal yang 

tumbuh di kampung halaman Stinney dan 6 tahun lalu memutuskan 

untuk mempelajari kasusnya.

Intinya, permohonan persidangan kembali didasarkan pada bukti yang 

menunjukkan Stinney yang kala itu berbobot 43 kilogram, tak mungkin 

membunuh 2 korban dan menyeretnya ke parit.

Juga didasarkan pada pengakuan seorang pria kulit putih sekarat 

beberapa tahun lalu, dan kemungkinan bahwa Stinney mengaku karena 

keluarganya diancam. 

Di sisi lain, kantor kejaksaan South Carolina akan mendebat dalil 

pengacara. Namun, kapan tepatnya kasus disidangkan belum jelas. 

Pada usia 14 tahun, Stinney adalah terpidana termuda di AS yang 

dieksekusi dalam 100 tahun terakhir, menurut statistik yang dikumpulkan 

oleh Death Penalty Information Center.

Namun, mengeksekusi remaja juga pernah dilakukan saat itu. Florida 

mengeksekusi mati pemuda berusia 16 tahun dalam kasus pemerkosaan 

pada 1944. Sementara, Mississippi, Nevada, Ohio, dan Texas masing-

masing mengeksekusi pemuda 17 tahun dalam kasus beragam.

3.	 Hukuman	Mati	terhadap	Joseph	Wood83.

Seorang terpidana mati di Amerika Serikat akhirnya meninggal setelah 

menjalani eksekusi mati yang membuatnya ‘sekarat’ nyaris selama dua jam.

Joseph Wood, nama sang terpidana, dieksekusi menggunakan 

metode suntik mati. Sebelumnya, Wood terbukti bersalah membunuh 

dua orang.

83 Terpidana mati dieksekusi dua jam di Arizona, Website berita BBC, 24 Juli 2014, http://www.
bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140724 _eksekusi_mati_as, diakses pada Pukul 15:32 tanggal 
29 September 2017



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI 77

Pengacara Wood mengajukan permohonan untuk menunda eksekusi 

darurat setelah kliennya tersebut tampak kesulitan bernafas selama lebih 

dari satu jam di kamar eksekusi.

Dia mengatakan bahwa pembiaran yang dilakukan selama eksekusi 

berlangsung merupakan pelanggaran atas hak narapidana untuk mati 

tanpa kekejaman.

Eksekusi seharusnya berlangsung hanya sepuluh menit, tetapi Wood, 

terengah-engah lebih dari 600 kali sebelum dia meninggal.

Gubernur Negara Bagian Arizona, Jan Brewer, mengatakan dia telah 

meminta pemeriksaan penuh terhadap kasus ini, walau mengatakan 

bahwa Wood tidak “tewas dengan cara yang mengerikan.”

Brewer mengatakan: “Saksi mata dan petugas medis menilai dia tidak 

menderita. Ini adalah perbedaan yang tajam jika dibandingkan dengan 

kekejaman yang dia lakukan terhadap dua korbannya.”

Wood dinyatakan bersalah pada 1989 atas pembunuhan kekasihnya, 

Debra Dietz, dan ayah kekasihnya, Eugene Dietz.

Keluarga korban tidak merasa iba dengan proses eksekusi ini.

4.	 Hukuman	Mati	terhadap	Brandon	Astor	Jones84.

Hidayatullah.com—Negara bagian Georgia, Amerika Serikat, telah 

mengeksekusi terpidana mati tertuanya, seorang pria 72 tahun, yang 

masuk daftar tunggu giliran pelaksanaan hukuman.

Brandon Astor Jones divonis hukuman mati 36 tahun lalu, setelah 

dinyatakan bersalah membunuh seorang manajer toko saat melakukan 

perampokan.

Eksekusi matinya ditunda beberapa jam, setelah pengacaranya pada 

menit-menit terakhir mengajukan banding ke Mahkamah Agung, lapor BBC.

84  Negara Bagian Georgia Amerika Serikat Mengeksekusi Terpidana Mati Tertuanya, Website 
berita Hidayatullah, Rabu, 3 Februari 2016  https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/
read/2016/02/03/88699/negara-bagian-georgia-amerika-serikat-mengeksekusi-terpidana-mati-
tertuanya.html, diakses pada Pukul 15:36 tanggal 29 September 2017
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Negara bagian Georgia telah mengeksekusi 60 orang sejak 1976, dan 

saat ini ada puluhan orang dalam daftar antrian eksekusi.

Pada hari Rabu (3/2/2016) dini hari, Jones diberikan suntikan mematikan 

di sebuah penjara di Jackson, setelah menerima doa terakhir dari pendeta.

Dia dan seorang pria bernama Van Roosevelt Solomon dinyatakan 

bersalah membunuh manajer toko bernama Roger Tackett saat 

melakukan perampokan pada tahun 1979. Solomon sudah dieksekusi 

lebih dulu pada tahun 1985.

Orang-orang pendukung Jones berpendapat dia membantah telah 

menembak mati Tackett, dan pengadilan tidak mempertimbangkan bukti 

berupa gangguan mental dan kekerasan seksual yang dialaminya ketika 

kanak-kanak.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan sebelum eksekusinya, Death 

Penalty Information Center mengatakan Jones “dua minggu lagi akan 

memasuki usia 73 tahun, dan kasusnya menimbulkan pertanyaan akan 

proposionalitas dan diskriminasi aplikasi hukuman mati.”

Seorang hakim federal pada tahun 1989 membatalkan hukuman mati 

Jones, dengan mengatakan bahwa para juri secara tidak patut membawa 

Bibel ke dalam ruang pertimbangan, suatu hal yang dapat mempengaruhi 

mereka dalam membuat keputusan.

Jones kemudian kembali dijatuhi hukuman mati pada tahun 1997.

Di Amerika Serikat, dewan juri yang anggotanya dipilih secara acak 

dari kalangan warga di mana suatu kasus diproses, bertugas memutuskan 

apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang dipaparkan 

dalam persidangan. Hakim yang memimpin sidang bertugas menetapkan 

hukuman apa yang akan diberikan kepada terdakwa jika dinyatakan 

bersalah oleh juri. Juri pada dasarnya diharapkan bersikap obyektif, 

tetapi pada prakteknya kecerdasan, ketelitian, latar belakang pendidikan, 
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ekonomi dan sosial, bahkan ras, agama dan golongan mempengaruhi 

anggota dewan juri dalam memutuskan perkara.

Saat ini masih ada 31 dari 50 negara bagian di Amerika Serikat yang 

secara legal menerapkan hukuman mati. Sembilan 19 negara bagian 

telah menghapuskan hukuman mati, yang terakhir adalah Nebraska 

yang menghapusnya pada Mei 2015. Sejak tahun 1976, negara bagian 

Texas paling banyak melaksanakan eksekusi hukuman mati (533), disusul 

kemudian oleh Oklahoma (112) dan Virginia (111). Per 1 Oktober 2015, 

ada 2.959 terpidana mati dipenjara-penjara Amerika Serikat. California 

paling banyak memiliki terpidana mati yaitu sebanyak 746, tetapi sejak 

tahun 1976 hanya melakukan 13 eksekusi.

Foto	Ilustrasi	Ruangan	untuk	ekseskusi	Hukuman	Mati

di negara bagian Texas Amerika

 

MA Amerika membolehkan penggunaan obat penenang midazolam untuk 
eksekusi hukuman mati dengan suntikan (foto: ilustrasi kamar untuk ekseksusi 
hukuman mati dengan suntikan di negara bagian Texas)85.

Sumber: VOA INDONESIA

85 MA Amerika Izinkan Penggunaan Obat untuk Ekseksusi dengan Suntikan, Website Berita VOA 
Indonesia, 30 Juni 2015, https://www.voaindonesia.com/a/ma-as-ijinkan-obat-untuk-suntik-
mati-/2842452.html, diakses pada Pukul 20:07, Tanggal 29 September 2017



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI80

Foto	Ilustrasi	Eksekusi	Hukuman	Mati

dengan cara menggunakan Kursi Listrik di Amerika Serikat

 

Eksekusi hukuman mati menggunakan kursi listrik pertama dalam sejarah dunia 
dilakukan di penjara Auburn di New York, Amerika Serikat (AS) pada tahun 
1890. Hukuman itu dijatuhkan terhadap William Kemmler atas perbuatannya 
membunuh sang kekasih, Matilda Ziegler, dengan menggunakan kapak. Listrik 
sebagai sarana mengeksekusi manusia pertama kali diusulkan pada 1881 oleh 
seorang dokter gigi, Albert Southwick. Pada tahun 1889, Undang-Undang 
Eksekusi Listrik disahkan di New York , yang pertama di dunia ketika itu, dan 
Edwin R. Davis diminta untuk merancang sebuah kursi listrik86.

Sumber: global liputan 6.com

86  6-8-1890: Kursi Listrik Jadi 'Alat Pembunuh' Terpidana Mati, Website Berita Global Liputan 6. 
com, 6 Agustus 2016, http://global.liputan6.com/ read/2567045/6-8-1890-kursi-listrik-jadi-alat-
pembunuh-terpidana-mati, diakses pada pukul 20:21 Pada tanggal 29 September 2017
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HUKUMAN MATI
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdul Qadir Audah, seorang ahli Hukum Pidana Islam dari Mesir 

mengatakan bahwa prinsip hukum dalam Islam dapat disimpulkan dalam 

dua prinsip pokok, yaitu:

1. Menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi 

terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas 

segala bentuk tindak pidana.

2. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara 

stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk 

memperbaiki sikap dan prilakunya87.

Tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan 

ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbutan 

yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik 

yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan 

dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan 

umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat 

dan sekaligus menegakkan keadilan88.

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh 

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur’an 

atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan 

mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala 

87  Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004, Hal. 
53-54.

88  Ibid.

B
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yang tidak berguna bagi kehidupan manusia oleh karenanya, tujuan hukum 

Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad 

SAW, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan manusia 

yang bersifat Daruriyyat yaitu kebutuhan primer, Hajiyyat yaitu 

kebutuhan sekunder seperti berbagai fasilitas untuk bekerja maupun 

fasilitas umum, dan Tahsiniyyat dapat diartikan sebagai pemenuhan hal-

hal yang menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup 

secara lebih baik. Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh 

manusia serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami 

hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (ushul al-fiqh).

2. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam yaitu: tujuan 

hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. 

Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang 

tidak berguna bagi kehidupan. Singkatnya untuk mencapai keridhoan 

Allah SWT89.

Dalam istilah bahasa Arab hukuman dikenal dengan kata (uqubah) yang 

berarti siksa atau hukuman, yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar 

ketentuan Syar‘i yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut 

Abd Al-Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 

kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas 

ketentuan syara‘90.

Syaikh Wahbah Zuhailî membagi hukuman dalam Islam menjadi dua 

bentuk, yaitu: hukuman akhirat (al-‘uqubah al-ukhrawiyah) dan hukuman 

dunia (al-uqubah al-dunyawiyah). Hukuman akhirat merupakan kehendak 

Allah SWT., adalah hukuman yang benar (haqq) dan adil (adl). Ia dapat 

89 Muhammad daud ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, 
Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hal. 95.

90 Muhammad Hatta, Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum 
Islam dengan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal MIQOT Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2012, 
Hal. 324
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berbentuk azab atau ampunan dari-Nya. Adapun hukuman dunia menurutnya 

ada dua macam pula, yaitu hudud dan ta’zir91.

Dilihat dari perspektif tujuan, maka tujuan pokok penjatuhan hukuman 

dalam syari’at Islam ada dua, yaitu pencegahan (al-zajru) dan pengajaran 

atau pendidikan (al-tahdhib). Pencegahan ialah menahan pelaku agar 

tidak mengulangi perbuatan jarimah-nya atau agar ia tidak terus menerus 

melakukannya. Di samping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain 

agar ia tidak melakukan perbuatan jarimah yang serupa.

Jarimah atau perbuatan-perbuatan yang mempunyai implikasi hukum 

dapat berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban. 

Dalam keadaan seperti itu boleh jadi hukuman meninggalkan kewajiban 

jauh lebih berat, karena tujuan penjatuhan hukuman untuk meninggalkan 

kewajiban ialah memaksa pelaku untuk mengerjakan kewajiban. Sedangkan 

untuk mencegah terjadinya jarimah, maka besarnya hukuman harus 

sedemikian rupa sehingga tujuan hukuman tersebut tercapai. Hukuman tidak 

boleh lebih dari batas yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan 

dalam menjatuhkan hukuman tercapai. Dengan demikian hukuman dapat 

berbeda-beda terutama pada hukuman ta’zir, hukuman harus disesuaikan 

dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya. Adapun terkait dengan 

tujuan jarīmah sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan adalah bahwa 

hukuman memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri 

pelaku sedemikian rupa, sehingga penjauhan diri manusia terhadap jarimah 

merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap jarīmah, bukan 

karena takut akan hukuman92.

Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk 

hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan 

bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak 

kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk 

91 Ibid.
92 	 Imam	Yahya,	Eksekusi	Hukuman	Mati:	Tinjauan	Maqaṣid	 al-Shari’ah	 dan	Keadilan,	Jurnal 

Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam, Volume 23, Nomor 1, April 2013, Hal. 88
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melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang 

membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan93.

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk 

pemidanaan, yaitu qishash, hudud dan ta‘zir. Dalam masalah qishash, 

ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja 

atau direncanakan. Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan 

bagi pelaku zina muhshan, hirabah, al-baghyu, dan riddah. Sedangkan dalam 

masalah ta‘zir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan 

di luar qishash dan hudud yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat 

berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat94.

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal 

narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta‘zir yang 

disebut dengan ‘Al-qatlu alsiyasi’, yaitu hukuman mati yang tidak diatur 

oleh al-Qur’an dan Sunnah, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan 

ataupun tata cara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan 

oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban 

dan kemaslahatan masyarakat95.

Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan 

kepada para pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian hukuman mati 

hanya diberikan kepada pelaku hudud, yakni: pertama, pezina muhshan; 

Pelaku zina yang sudah kawin (muhshan) sanksinya adalah dirajam, yakni 

dilempari batu sampai mati96. Hukuman rajam ini disepakati semua ulama, 

yakni dengan banyaknya hadis yang mengisyaratkan itu. Namun yang 

93  Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Kairo: MaktabahMuhaimar, 1957, Hal. 351. Dalam 
Muhammad Hatta, Jurnal MIQOT Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2012

94	 Abd	al-Qadir	Audah,	al-Tasyri’	al-Islami	Jina’iy:	Muqâranah	bi	al-Qanun	al-Wadh‘i,	Juz	I	(Beirut:	
al-Risâlah	Mu’assasah,	1992,	Hal.	663.,	dalam	Muhammad	Hatta, Jurnal MIQOT Vol. XXXVI 
No. 2 Juli-Desember 2012

95 Hukuman maksimal yaitu hukuman mati bisa diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang 
sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, “Eksekusi 
Mati Trio Bom Bali,” dalam Tempo, 25 Nopember 2008. dalam, Muhammad Hatta Jurnal MIQOT 
Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2012

96 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam,	Jakarta:	Sinar	Grafika,	2005,		Hal.	32.
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membedakannya adalah apakah sebelum dirajam pezina muhshan tersebut 

didera atau tidak97.

Dalam masalah penggabungan hukuman dera dengan rajam bagi pelaku 

zina muhshan terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Ali bin Abi 

Thalib, Daud al Zahiri dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, orang-orang 

yang sudah pernah kawin apabila berzina dikenakan hukuman dera dan rajam, 

sesuai dengan hadist tersebut. Sementara menurut ulama mazhab Hanafi, 

Maliki dan Syafi’i dan sebagian ulama Hambali, orang-orang yang pernah 

kawin apabila sudah kawin hanya dihukum rajam, tidak di gabung dengan 

dera. Alasan mereka didasar hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW 

merajam Maiz, Al-Gamadiyah dan seorang wanita yahudi. Dalam riwayat-

riwayat tersebut ditemukan bahwa Rasulullah saw pernah mendera mereka 

sebelum dirajam, padahal mereka pernah menikah98.

Kedua, pembunuhan sengaja; Pelaku pembunuhan berencana 

(disengaja), atau membunuh orang Islam tanpa hak harus diqisās (dibunuh 

juga) sebagaimana Ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa’: 92-93. Namun Jika ahli-

ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak di-qisas (tidak 

dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu 

seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga99.

Ketiga, perampokan (hirabah); yaitu perampokan atau pengacau 

keamanan. Mengenai hirabah ulama berbeda dalam mendefinisikannya 

namun pada intinya sama. Ulama fikih, sebagaimana dijelaskan Wahbah, 

berbeda pendapat dalam mendefinisikan hirabah. Menurut Hanafi hirabah 

adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dengan cara 

menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau 

membunuh orang tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, definisi 

hirabah adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau 

97 Imam Yahya, Op.Cit. Hal: 89
98 Adian Husain, Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat, Cet. 1; Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, 

Hal. 116.
99  Imam Yahya, Op.Cit. Hal: 90
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menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan 

dan jauh dari pertolongan (bantuan). Menurut Imam Malik, hirabah adalah 

mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau 

tidak. Golongan hahiriyyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan 

menyebut pelaku perampokan sebagai berikut: “Perampok/muharib adalah 

orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang 

lewat, serta melakukan kerusakan di muka bumi” Adapun Imam Ahmad 

dan Syi’ah Zaydiyyah memberikan definisi yang sama dengan definisi yang 

dikemukakan oleh Hanafiyah100.

Dalam pidana qisash, hukuman mati diberlakukan bagi orang yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Jika seseorang 

melakukan pembunuhan secara sengaja (pembunuhan terencana), maka 

dia harus dihukum bunuh (mati) melalui metode yang sesuai dengan 

cara dia membunuh. Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam 

dengan berbagai macam hukuman, sebagian merupakan hukum pokok dan 

pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan101.

Kemudian dalam pidana ta’zir, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika 

hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan 

kemaslahatan kepada masyarakat102. Dalam hukum Islam, hukuman mati 

yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, seperti narkoba, terorisme, 

dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta’zir yang disebut dengan ‘al-qatlu 

al-siyasi’, yaitu hukum yang tidak diatur dalam Al Qur’an dan Al-Sunnah hanya 

mengambarkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang 

belum memiliki kompleksitas permasalahan seperti sekarang ini. Dengan 

situasi masyarakat yang sangat kompleks saat ini, baik kwalitas maupun 

kuantitas persoalannya, adanya rumusan-rumusan baru tentang bentuk-

bentuk pidana yang diancam menjadi penting103.

100 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI, Hal. 129-130. Dalam Imam Yahya 
Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam, Hal. 90

101 Abdul Jalil Salam.Op.Cit. Hal. 149
102 A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum 

Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2006, Hal. 9
103 Abdul Jalil Salam. Op.Cit. Hal. 152
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Pada beberapa negara Islam hukuman mati dilakukan dengan cara di 

penggal dan di gantung. Negara yang melaksanakan hukuman mati dengan 

cara di penggal antara lain adalah negara Arab Saudi. Di negara Arab Saudi 

jika seseorang di vonis hukuman mati, maka pelaksanaannya adalah dengan 

cara di penggal kepalanya. Kemudian negar ayang melaksanakan hukuman 

mati dengan cara digantung antara lain adalah Afganistan, Irak, Bangladesh, 

India, Jepang dan Negara tetangga Malaysia yang masih memberlakukan 

hukuman gantung untuk beberapa kasus kejahatan.

Melihat dari pemaparan yang telah disebutkan oleh penulis tersebut 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa negara 

Islam yang masih menggunakan hukuman mati pada tindak pidana tertentu 

di negaranya. Berikut adalah beberapa contoh kasus tindak pidana yang 

dijatuhi hukuman mati di Negara Islam:

1.	 Eksekusi	Hukuman	Mati	terhadap	Pangeran	Turki	bin	Saud	al-Kabir104.

Seorang pangeran dari kerajaan Arab Saudi dieksekusi mati atas kasus 

pembunuhan pada Selasa (18/10). Eksekusi dilakukan setelah keluarga 

korban menolak uang darah atau diyat.

Seperti dikutip dari Reuters, Kementerian Dalam Negeri Saudi 

mengumumkan bahwa Pangeran Turki bin Saud al-Kabir telah dieksekusi 

mati setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan seorang pemuda 

Saudi tiga tahun lalu. Al-Kabir menembak mati Adel-al-Mohaimeed 

dalam sebuah pertengkaran di daerah al-Thumama, pinggiran kota 

Riyadh. Berdasarkan hukum Syariah yang diterapkan di negara itu, Al-

Kabir dijatuhi hukuman mati.

Kemdagri Saudi tidak menjelaskan dengan cara apa hukuman mati 

dilakukan, namun biasanya di negara itu metode eksekusi adalah dengan 

cara dipancung kepalanya di tengah keramaian warga.

104  Pangeran Arab Saudi Dieksekusi Mati Atas Kasus Pembunuhan, Website berita CNN Indonesia, 
19/10/2016, https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20161019064503-120-166427/
pangeran-arab-saudi-dieksekusi-mati-atas-kasus-pembunuhan/, diakses pada Pukul 21:02, Tanggal 
29 September 2017
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“Aparat menangkap pelaku. Setelah penyelidikan, dia dinyatakan 

melakukan kejahatan dan kasusnya dibawa ke Pengadilan Umum. Dia 

didakwa atas kejahatan yang dilakukannya dan dihukum mati sebagai 

pembalasannya,” ujar pernyataan Kemdagri Saudi.

Tidak ada keberatan dari Pengadilan Banding dan Mahkamah Tinggi 

Saudi atas keputusan eksekusi tersebut. Dekrit Kerajaan juga telah 

dikeluarkan oleh Raja Salman agar eksekusi dijalankan.

“Raja Salman ingin ditegakkan keamanan, keadilan dan hukum Allah. 

Hukuman akan ditegakkan bagi siapa pun yang menyerang orang tidak 

berdosa dan menumpahkan darah mereka,” ujar pernyataan Kemdagri lagi.

Dalam hukum Syariah, vonis atas kasus pembunuhan adalah eksekusi 

mati atau yang dikenal dengan hukum qishash. Namun ahli waris atau 

keluarga korban pembunuhan punya andil besar menentukan apakah 

eksekusi akan dilakukan atau tidak. Ahli waris berhak memaafkan pelaku 

dengan cuma-cuma atau dengan membayar diyat.

Dalam kasus al-Kabir, pihak keluarga korban menolak diyat dan 

mendesak keadilan ditegakkan.

Ini bukan kali pertama keluarga kerajaan Saudi dipancung akibat 

pembunuhan. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah eksekusi 

terhadap Pangeran Faisal bin Musaid al-Saud atas pembunuhan 

pamannya, Raja Faisal, pada tahun 1975.

2.	 Eksekusi	Hukuman	Mati	terhadap	tiga	warga	Pakistan105.

Riyadh - Otoritas Arab Saudi mengeksekusi mati tiga warga Pakistan 

atas dakwaan perdagangan narkoba. Ini berarti sejauh ini sudah 26 

tahanan yang dieksekusi di kerajaan tersebut pada tahun ini.

Kantor berita Saudi, SPA melaporkan seperti dilansir Press TV, Senin, 

tiga pria Pakistan tersebut dihukum pancung pada Minggu, 9 April 2017 

105  Arab Saudi Hukum Pancung 3 Warga Pakistan Atas Kasus Narkoba, Website Berita Detik News, 
10 April 2017, https://news.detik.com/internasional/d-3470446/arab-saudi-hukum-pancung-3-
warga-pakistan-atas-kasus-narkoba, diakses pada pukul 21:05, pada tanggal 29 September 2017
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waktu setempat. Ketiganya diidentifikasi sebagai Mohammed Ashraf 

Shafi Mohammed, Mohammed Aref Mohammed Anayt dan Mohammed 

Afdal Asghar Ali.

Menurut SPA, ketiga pria Pakistan tersebut dinyatakan bersalah atas 

“penyelundupan sejumlah heroin dalam perut mereka”.

Otoritas Saudi dilaporkan melakukan 153 eksekusi mati sepanjang 

tahun 2016 lalu. Dalam kasus eksekusi paling menggemparkan pada 

tahun 2016, otoritas Saudi mengeksekusi Sheikh Nimr al-Nimr dan 46 

orang lainnya pada 2 Januari 2016. Eksekusi tersebut tetap dilakukan 

meski komunitas internasional telah menyerukan pembebasan ulama 

terkemuka Syiah tersebut dan para tahanan politik lainnya.

Sebelumnya pada tahun 2015, otoritas Saudi tercatat melakukan 

158 eksekusi, termasuk 71 warga asing. Otoritas Saudi menegaskan, 

eksekusi menunjukkan komitmen pemerintah Saudi untuk memelihara 

keamanan dan mewujudkan keadilan.

Otoritas Saudi umumnya mengeksekusi para narapidana dengan 

memenggal kepala mereka menggunakan pedang. Kelompok-kelompok 

HAM internasional telah menyerukan pemerintah Saudi untuk 

menghapuskan hukuman pancung tersebut.

Menurut organisasi HAM, Amnesty International, Saudi merupakan 

salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia.

3.	 Eksekusi	Hukuman	Mati	terhadap	sepuluh	terdakwa	pengedar	narkoba	

di penjara Teheran106.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN--Pemerintah Iran mengeksekusi mati 

sepuluh terdakwa pengedar narkoba di penjara Teheran. Sebagaimana 

diberitakan situs resmi kejaksaan Iran, seperti dilansir Arab News, 

106  Iran Eksekusi Mati 10 Terdakwa Kasus Narkoba, Website Berita Republika, 8 November 2012, 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/11/08/md5wwv-iran-eksekusi-
mati-10-terdakwa-kasus-narkoba, diakses pada pukul 21:11, pada tanggal 29 September 2017
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para terdakwa tersebut digiring ke tiang gantungan karena terbukti 

memperdagangan ratusan kilogram narkotika.

Iran termasuk negara dengan tingkat eksekusi mati tertinggi di 

dunia. Hukum negara setempat memberlakukan vonis mati bagi kasus 

pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bersenjata, perdagangan 

narkoba dan perzinahan.

Eksekusi mati bagi kasus narkoba menempati urutan teratas di 

Iran. Lebih dari tiga perempat eksekusi yang dilaksanakan berasal 

dari kasus narkoba yang terjaring petugas kepolisian setempat.

Situs berita Amnesty juga melaporkan sejak awal tahun hingga 9 

Oktober 2012, tercatat 344 orang telah dieksekusi di Iran. Sebagian 

besar terdakwa adalah pedagang obat-obatan terlarang. Jumlah kasus 

hukuman mati di tahun 2012 ini masih belum melewati tahun 2011 yang 

mencapai 360 orang.

4.	 Eksekusi	Hukuman	Mati	terhadap	Reyhaneh	Jabbari107.

Setelah sempat menunda beberapa kali, Pengadilan Iran pada 

akhirnya mengeksekusi gantung terhadap Reyhaneh Jabbari, wanita yang 

dinyatakan bersalah telah membunuh pelaku pemerkosaan, Morteza 

Abdolali Sarbandi.

Reyhaneh yang kala itu hendak diperkosa menusuk Morteza -- yang 

merupakan mantan anggota intelijen Iran -- hingga tewas.

Eksekusi gantung untuk perempuan korban pemerkosaan tersebut 

menuai kecaman dari kalangan internasional. Badan Hak Asasi 

Manusia, Amnesty International menegaskan hukuman tersebut sangat 

mengecewakan semua orang, terutama bagi mereka yang menjunjung 

tinggi rasa kemanusiaan.

107  Wanita Korban Pemerkosaan Dihukum Gantung di Iran, Dunia Geram, Website Berita Liputan 
6. com,26 Oktober 2014, http://global.liputan6.com/read/2124568/wanita-korban-pemerkosaan-
dihukum-gantung-di-iran-dunia-geram, diakses pada Pukul 21:20, tanggal 29 September 2017
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“Sangat tragis, ini kasus yang luar biasa. Iran sekali lagi telah 

memaksakan hukuman mati tanpa mempertimbangkan keadilan,” ujar 

Wakil Ketua Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, 

Hassiba Hadj Sahraoui, seperti dimuat BBC, Minggu (26/10/2014).

“Ini noda berdarah lainnya bagi hak asasi manusia di Irak,” imbuh dia.

Dalam pembelaannya, Reyhaneh mengatakan ada orang lain di 

rumah Morteza, yang menurut si terdakwa, juga bertanggung jawab atas 

tewasnya korban. Namun kabarnya ucapan itu belum diselidiki secara 

mendalam.

Amnesty International menegaskan, Iran seharusnya mempertimbang-

kan pembelaan Reyhaneh tersebut, bahwa mungkin ada orang lain yang 

juga membunuh Morteza.

Kecaman juga datang dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 

Amerika Serikat. Juga Kemenlu Inggris. Pejabat Kemenlu Inggris Tobias 

Ellwood MP meminta Iran untuk menghapus hukuman mati.

“PBB menilai hukuman yang diputuskan itu sangat mengancam 

HAM. Saya desak Iran untuk mencabut eksekusi seperti itu,” ujar Tobias.

Kronologi

Kasus pemerkosaan yang berujung pembunuhan itu bermula saat 

Rayhaneh dan Morteza bertemu di sebuah kedai kopi. Keduanya pun 

berkenalan. Saat itu, Rayhaneh yang merupakan desainer interior rumah 

diminta Morteza untuk merenovasi rumahnya. Mereka pun berencana 

bertemu kembali.

Pada hari yang telah ditentukan, Morteze menjemput Rayhaneh 

kemudian menuju lokasi yang wanita itu kira sebagai kantor si anggota 

intel. Namun ternyata Morteze membawa Rayhaneh ke rumahnya.

Setibanya, Morteze disebutkan mulai menutup dan mengunci rapat 

rumahnya kemudian mencoba melakukan pelecehan dan kekerasan 

seksual kepada Rayhaneh. Pria itu mencoba memperkosanya.
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Rayhaneh pun tak tinggal diam. Dia melawan dan terus memberontak 

serangan Morteze. Keduanya terlibat perkelahian sengit hingga akhirnya 

wanita itu menusuk si pria hingga tewas.

Perempuan yang nyaris jadi korban pemerkosaan itu ditangkap 

beberapa hari kemudian. Dia kemudian diadili dan dinyatakan bersalah 

telah membunuh si pria.

Wanita yang kini berumur 26 tahun itu dijatuhi hukuman mati oleh 

Pengadilan Teheran pada 2009 dan putusan eksekusinya kemudian 

dikuatkan oleh Mahkamah Agung Iran.

Eksekusi gantung sedianya dilaksanakan pada April 2014 lalu, namun 

kemudian ditunda oleh pemerintah, dan dilakukan pada 30 September 

2014. Namun ditunda lagi, dan dilakukan pada Sabtu 25 Oktober 2014.
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Berikut	adalah	ilustrasi	hukuman	mati	di	beberapa	negara	Islam

 

Sumber: Merdeka.com

Gambar-gambar tersebut adalah merupakan ilustasi Eksekusi Hukuman mati dengan 
cara pancung. Salah satu negara Islam yang menerapkan eksekusi Hukuman mati dengan 

cara di Pancung adalah negara Arab Saudi.

 

Sumber: News Okezone.com 

Gambar di atas merupakan ilustrasi Eksekusi Hukuman Mati dengan cara di 
Gantung. Eksekusi dengan cara seperti ini dilakukan di beberapa negara, pada 

umumnya adalah negara-negara Islam seperti Iran.
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HUKUMAN MATI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi 

tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum 

adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup 

secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu 

hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama 

(kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) 

dari suatu masyarakat hukum adat108.

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat 

lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua 

anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah 

adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan109.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan 

kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa 

Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis 

yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum 

masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh 

kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan 

elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok 

orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama 

108  Djamanat samosir,  Hukum Adat Indonesia, Bandung, penerbit Nuansa Aulia, 2013, Hal. 2
109  Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 

2003,  Hal. 1

C
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suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas 

dasar keturunan110. 

Setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan, maka hakim 

pidana pada pengadilan negara tidak dapat memakai hukum pidana adat dan 

istiadat sebagai strafbaat (dapat dipidana), tetapi strafmaat (ukuran pidana) 

boleh karena ia terikat oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang ktia 

kenal sekarang ini oleh karenanya sangat dirasa perlu untuk mengadakan 

kodifikasi yang baru di lapangan hukum pidana dengan mendasarkan pada 

hukum adat. Demi suksesnya usaha pengkodifikasian itu, alangkah baiknya 

kalau mengemukakan suatu bagian kecil daripada hukum pidana adat, yaitu 

tentang pidana mati di beberapa daerah111.

Setiap hukum adat dibuat untuk kepentingan setiap masyarakat adat 

agar tercipta ketentraman dan keamanan dalam masyarakat adat. dalam 

hukum adat, dikenal juga dengan adanya pidana adat, yaitu setiap hukuman 

yang harus diterima bagi para pelanggar hukum adat. di beberapa daerah di 

Indonesia terdapat beberapa suku adat yang menggunakan hukuman mati 

terhadap pelanggar suatu peraturan yang ada pada suatu adat tertentu.

Hukuman mati timbul dari pandangan hidup dan nilai-nilai asli bangsa 

Indonesia yang menitik beratkan pada kondisi harmoni antara hak dan 

kewajiban. Pepatah orang dulu berbunyi: “hutang darah dibayar darah, 

hutang nyawa dibayar nyawa”. Jadi, walaupun KUHP adalah produk hukum 

zaman kolonial namun landasan filisofi dan sosiologi yang terkandung di 

dalamnya mempunyai relevansi erat dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia112.

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum tumbuh beriringan 

dengan perkembangan masyarakat setempat. Dalam pergaulan suatu 

masyarakat muncul tata tertib sosial dan tata tertib hukum yang diharapkan 

dapat mencegah segala bentuk ketidak-harmonisan dalam pergaulan suatu 

110  Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Tarsito,1996, Hal. 32
111  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa 

Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 48
112  Fransiska Novita Eleanora. Op.Cit. Hal. 13
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masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki pola berfikir, sifat, corak dan 

adat-istiadat masing-masing maka hukum yang tumbuh pun akan berbeda-

beda sesuai dengan adat-istiadatnya masing-masing. Adat-istiadat yang 

berhubungan dengan tradisi rakyat tersebut menjadi sumber lahirnya hukum 

adat. Tetapi tidak semua adat merupakan hukum. Terdapat perbedaan antara 

adat-istiadat biasa dan hukum adat. Menurut Van Vallenhoven, hanya adat 

yang memiliki sanksi saja yang merupakan hukum adat113.

Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku adat yang jumlahnya sangat 

banyak mulai dari sabang hingga merauke. Setiap suku adat memiliki aturan-

aturan yang mungkin berbeda dari pada suku adat yang lainnya. Dengan 

adanya suatu aturan-aturan yang disertai adanya sanksi tersebut maka 

terciptalah suatu hukum adat. Hukum adat tersebut hanya berlaku bagi adat 

tertentu saja, tentunya hukum adat ini dibuat agar tercipta keselarasan dan 

kedamaian ketentraman antar masyarakat adat. Setiap hukum adat tentu 

ada sanksi bagi para pelanggarnya, hal tersebut agar memberikan efek jera 

bagi setiap pelaku pelanggaran hukum adat. salah satu sanksi hukum adat 

yang akan dibahas adalah sanksi pidana mati pada setiap suku adat yang 

ada di Negara Indonesia.

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai 

macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan 

pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, 

dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan 

lainlain. Di Aceh seorang istri yang berzina dibunuh. Di Batak, jika pembunuh 

tidak dapat membayar wang salah dan keluarga dari yang terbunuh 

menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. 

Demikian pula bila seseorang melanggar perintah perkawinan yang eksogami114.

Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk 

Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan 

darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik-penculik 

113  Surojo Wignjodipuro, “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat”, 1982, Hal. 17
114  Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Artikel, Fakultas Hukum 

Bagian Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2003, Hal. 2
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atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik 

atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat 

dipidana mati. Di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku kawin 

sumbang. Di kalangan suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah 

palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan 

pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke 

tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang115.

Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yang 

berhubungan dengan seorang pria batua yaitu budak, maka tanpa melihat 

proses langsung dilaksanakan pidana mati.116.

Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak 

diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di 

bawah matahari hingga mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum 

memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana 

mati diterapkan117.

Di Ambon dan Maluku dalam hukum adat hampir semua delik dapat 

dibayar dengan denda. Hanya kejahatan yang amat berat ada yang dipidana 

mati. Tetapi karena kepala-kepala kurang bebas maka pidana-pidana yang 

sudah diputuskan biasanya tak dapat dilaksanakan118. 

Di Ternate keputusan pidana mati dapat digantu dengan denda uang, 

denda itu separuhnya dibagi di antara orang yang hadir di sidang.

Di Pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus 

dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan 

di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati 

yaitu pembunuhan, delik salah putih (zina antara bapak atau ibu dengan 

anaknya atau antara mertua dengan menantu dsb) dan berzina dengan istri 

orang lain. Dengan melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku 

115  Ibid. Hal. 3
116  Ibid
117  Ibid
118  F.J.t Sachse, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, 

Kini dan Di Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 59
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Bangsa Indonesia telah mengenal pidana mati jauh sebelum Bangsa Belanda 

datang. Jadi bukan Bangsa Belanda dengan WvS-nya yang memperkenalkan 

pidana mati itu pada bangsa Indonesia119.

Hilman Hadikusuma menyebut beberapa delik adat di Lampung yang 

dapat dijatuhi pidana mati. Delik-delik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika kerabat si terbunuh mendakwa, maka terlebih dahulu diperiksa 

pangkat kedudukan si terbunuh dan si pembunuh untuk dapat 

menghitung tepung bangunnya (pidana terhadap pembunuhan). Jika 

pembunuh ternyata tidak dapat memenuhi tepung bangun si terbunuh, 

maka pembunuh harus dibunuh sampai mati. Tetapi pidana tersebut 

dapat dibatalkan jika ada para pihak yang berkeberatan karena sayang 

pada pembunuh, apabila demikian maka perlu pembunuhan itu 

diserahkan kepada kerabat si terbunuh untuk penyelesaiannya dengan 

maksud tercapai perdamaian di antara kerabat dua pihak dengan saling 

memaafkan dunia dan akhirat (Pasal 69 KRN).

2. Delik salah putih, perbuatan zina yang dilakukan antara bapak atau ibu 

dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya. 

Pidananya selain pepadun tengkurap, dibunuh atau dibuang (Pasal 94 KRN).

3. Berzina dengan istri orang lain, jika perbuatan itu terjadi karena si wanita 

tidak mau tetapi karena dipaksa, maka semua denda dibayar oleh si pria. 

Dan jika si pria tidak mau membayar dendanya, maka ia harus dibunuh 

sampai mati (Pasal 100 KRN)

Ada pula menurut Hilman Hadikusuma delik-delik di mana si pelaku delik 

tersebut dapat dibunuh tanpa melalui proses dan orang yang membunuh si 

pelaku tersebut tidak dapat dipidana. Delik-delik tersebut adalah:

1. Jika pembunuhan dilakukan terhadap orang yang merampok di dalam 

rumah yang dirampok atau di dalam pekarangan rumah atau masih 

dalam jarak tiga depa dari siring rumah, maka si pembunuh tidak dapat 

dipidana (Pasal 170 KRN).

119  Ibid
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2. Jika seseorang membunuh penjahat yang sedang berada dalam rumah, 

maka tiada dikenakan bangun (Pasal 40 Bab V h.30 Simbur Tjahaja)

3. Jika seseorang lelaki masuk ke dalam rumah orang lain, dengan maksud 

yang nyata hendak berbuat jahat dengan istri atau anak gadis yang empunya 

rumah (kerap gawe namanya), dan tertangkap dalam rumah itu lalu dibunuh, 

maka tiada dijadikan perkara120.

Dalam perundang-undangan Majapahit pun pidana mati telah 

dikenal. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan 

Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan kurungan. Yang dikenal ialah:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

2) Pidana potong anggota badan yang bersalah

3) Pidana denda

4) Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa

b. Pidana Tambahan

1) Tebusan

2) Penyitaan

3) Patibajampi (pembeli obat)121.

Yang diancam pidana mati ialah: pembunuhan, menghalangi 

terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan 

perusuh, yaitu pencurian, membegal, menculik, mengawinkan wanita 

larangan, meracuni dan menenung122.

120  Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Bandung, Alumni, 1979, Hal. 44,45,102,103, dalam  
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa 
Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 59

121  Slamet Mulyana, Perundang-undangan Majapahit, Jakarta, Bhatara, 1967, Hal. 22, 77-82, dalam 
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa 
Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 59

122  H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, Leiden, 1953, Hal. 261 , dalam 
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa 
Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 59
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HUKUMAN MATI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HAK ASASI MANUSIA

Pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam 

UUD 1945 Pasal 28A-28J dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor  

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan terkait tentang hak hidup 

telah diatur secara terperinci didalam konstitusi kita yaitu dalam Pasal 28 

A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya”, Selain itu aturan mengenai hak hidup diatur pula 

dalam Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dan kemudian 

ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) yang menentukan : “Hak untuk hidup, 

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun”, aturan mengenai hak hidup ini kemudian diperjelas 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

dalam Pasal 35 menentukan bahwa “Setiap orang berhak hidup dalam 

tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, 

D
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menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi 

manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-

undang ini” namun kemudian pelaksanaan dari hak asasi manusia yang 

telah diatur dalam konstitusi tidak bisa dilaksanakan sebebas-bebasnya, 

konstitusi kitapun membatasi dalam kaitan pelaksanaan hak asasi tersebut, 

hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 28J:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis123.

Selain itu ketentuan tentang pembatasan mengenai hak asasi manusia 

juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, yaitu dalam Bab VI Pembatasan dan Larangan, Pasal 73 : 

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat 

dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk 

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta 

kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan 

bangsa.” Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam penerapan Hak 

asasi manusia memanglah perlu adanya pembatasan, dan pembatasan 

tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk melindungi hak asasi manusia 

dari masyarakat124.

Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan 

pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak 

123  Arifin Ma’ruf, Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia di 
Indonesia, Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Vol.1, No.2, Juni 2015, Hal. 282-283

124  Ibid. Hal. 283
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pidana. Upaya penjeraan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar 

pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini 

masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjeraan, sistem 

hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pemidanaan relatif dan 

aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan 

situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (restoratif justice). Guna 

sinkronisasi dan harmonisasi penerapan pidana dengan ketentuan nasional 

maupun internasional diterapkan teoriintegratif dengan pendekatan multi 

dimensional (multy dimentional approach)125.

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 

beberapa macam hukuman, yang secara terperinci menyatakan bahwa pidana 

mati merupakan salah satu jenis dari pidana pokok.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana 

yang hingga saat ini memunculkan pro dan kontra. Di tingkat internasional 

pidana jenis ini cenderung dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya 

penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 

(Universal Declaration of Human Rights) yang di adopsi pada tanggal 10 

Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap 

penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 

6 International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi 

tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pengesahan ICCPR126.

Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di 

luar pidana pokok, dengan mengaturnya  sebagai pidana alternatif. Pidana 

mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang 

bersifat khusus. Langkah ini dilakukan mengingat penerapan pidana mati 

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bukti nyata perubahan 

125  Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2002. Hal. 53
126  Warih Anjari, Op.Cit. Hal. 108
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status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang telah siap untuk 

ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, 

pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan 

alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara 

menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum127. 

Penjatuhan pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang. 

Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Bahkan pidana mati tidak selaras lagi 

dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep menjunjung 

tinggi HAM. Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia ikut serta dalam 

mewujudkan HAM, terbukti diaturnya HAM secara legal formal. HAM 

terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam 

bentuk apapun (non derogable rights). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28I 

ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM128.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan mendasarkan pada 

kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh penyelengara negara. Kebijakan 

kriminal (politik hukum pidana) merupakan bagian dari politik hukum 

nasional (legal policy) secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik 

sosial (social welfare policy maupun social defense policy)129.

Penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang diputuskan oleh 

hakim, berarti hakim telah mengambil hak hidup manusia. Dalam konsepsi 

HAM, hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dibatasi (non 

derogable), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. 

Bahkan negara harus menjamin keberlangsungan hak ini. Hak yang 

berkedudukan sama dengan hak hidup antara lain hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

127  Ibid.
128  Ibid.
129  M. Najih , 2013, Hal. 194-195, dalam Warih Anjari, Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam 

Perspektif Hak Asasi Manusia, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015, Hal. 109
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diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. (Pasal 28 I UUD 1945), 

bahkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945)130.

Instrumen internasional yaitu Pasal 6 ICCPR, tidak melarang pidana 

mati, tetapi memberikan batasan penerapannya. Dalam ketentuan tersebut, 

dinyatakan bahwa bagi negara yang belum menghapuskan pidana mati, masih 

dapat menerapkan hukuman mati tetapi hanya dapat diberlakukan terhadap 

kejahatan yang paling serius (most serious crime) dan hukuman dijatuhkan 

oleh suatu pengadilan yang berwenang131.

Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. 

Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat 

nonderogable rights. Instrumen internasional mendukung keberadaan 

hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (Declaration of Human 

Rights) dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan 

setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak 

asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28 I 

mengharuskan orang untuk memperhatikan hak hidup. Namun dalam Pasal 

28 J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan 

wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan boleh undang-undang untuk 

menjamin pengakuan serta pernghormatan hak dan kebebasan orang lain. 

Dalam pasal tersebut terdapat pertanggungjawaban bagi yang melanggar 

HAM, dan sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan pidana mati132.

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk 

membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Pesan 

yang ingin disampaikan adalah setiap orang tidak dapat mencabut nyawa orang 

lain dan harus saling menghormati hak asasi sesama. Hal ini mengacu pada Pasal 

130  Warih Anjari, Op.Cit. Hal. 110
131  Ibid.
132  Ibid. Hal 112.
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28 J UUD 1945, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 

lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang133.

Kontroversi penerapan pidana mati yang berupa penolakan diantaranya 

disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban, dan Kontras. Pandangan tersebut karena alasan 

kemanusiaan,bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 

A, dan Pasal 28 I UUD 1945. Di samping itu hukum pidana Indonesia masih 

bersifat diskriminatif, dimana banyak ditemukan kesalahan dalam praktek 

peradilan pidana Indonesia134.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat 

keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku 

kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM. Model pemidanaan 

ini merupakan model pemidanaan yang humanistis atau pemidanaan yang 

berorientasi pada individualisasi pidana, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penerapan asas culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan), 

2. Adanya flesibilitas atau elastisitas pemidanaan, 

3. Modifikasi (perubahan/penyesuaian) pemidanaan135.

Dalam ketentuan internasional yaitu Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political 

Rights/ICCPR), memberikan kemungkinan penerapan pidana mati bagi 

negara-negara yang belum menghapus pidana mati dengan pembatasan 

yang spesifik, walaupun pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan hukuman mati 

merupakan pengurangan sewenang-wenang atas hak hidup. Pembatasan 

tersebut yaitu putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan pada: (a) Kejahatan 

yang bersifat serius, (b) Tidak bertentangan dengan ketentuan kejahatan 

genoside, dan (c) Diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Namun 

133  Ibid.
134  Ibid.
135  Barda Nawawi Arief, 2014, Hal. 58-59, dalam Warih Anjari, Op.Cit. Hal. 113
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bagi negara yang telah menghapuskan pidana mati tidak boleh menggunakan 

ketentuan tersebut sebagai dasar menerapkan pidana mati kembali, dan 

tidak boleh berkontribusi terhadap pelaksanaan pidana mati dengan jalan 

mengekstradisi terpidana ke negara yang menerapkan pidana mati136.

Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses 

pengadilan pidana. Oleh karena itu pelaksanannya harus mendasarkan pada 

perspektif humanistis dan tujuan pidana integratif serta aliran pemidanaan 

modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Perspektif 

humanistis menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi 

perbuatan pidana (criminal act/actus reus) dan pertanggungjawaban pidana 

(criminal responsibility/mens rea). Dalam hukum pidana biasa disebut hukum 

pidana yang menekankan pada perbuatan (strafbaar heid van het feit) dan 

hukum pidana yang menekankan pada orang (strafbaar heid van de person). 

Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak 

pidana/criminal act, pertanggungjawaban pidana/criminal responsibility, 

dan pengenaan pidana/punishment. Penerapan pidana dalam perspektif 

humanistis harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal 

dengan asas culpabilitas137.

Asas ini menyatakan bahwa “Nulla Poena Sine Culpa” yang artinya tiada 

pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap 

batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. 

Dengan penerapan dualistis dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak 

ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian 

inti dari tindak pidana138.

Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat 

memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan 

136  Warih Anjari, Op.Cit. Hal. 113
137  Barda Nawawi Arief, 2014, Hal. 58, dalam Warih Anjari, Op.Cit. Hal. 114
138  Chairul Huda, Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana 

Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana,  2006, Hal. 35
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terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum139. Pidana mati, 

menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak bertentangan 

dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, hal ini dikarenakan 

konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia. 

Hak azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari 

Pasal 28 A hingga 28 I Bab XA UUD 1945, menurut MK, dibatasi oleh pasal 

selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu Pasal 28J, bahwa hak azasi 

seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi 

orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial140.

Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan 

juga oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga 

menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain 

demi ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan 

serius seperti narkotika, terorisme, MK berpendapat Indonesia tidak 

melanggar perjanjian internasional apa pun. Bahkan, MK menegaskan Pasal 

6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman 

mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. 

Sebaliknya, MK menyatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi 

konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Narkotika. Konvensi itu 

justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan 

penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika141.

Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya dapatlah secara jelas 

dinyatakan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi 

Negara kita dan masih layak dipertahankan keberadaannya dalam hukum 

pidana positif. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan 

139 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Rajawali Pers, 2005, 
Hal. 187.

140	Arifin	Ma’ruf,	Op.Cit .Hal. 292
141 Ibid.
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hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan 

memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut142:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai 

pidana yang bersifat khusus dan alternatif;

2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh 

tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan 

penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit 

jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan 

terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak 

bertentangan HAM. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia 

dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi adalah 

setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan Kewajiban hukum 

dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang. Dapat dipahami bahwa HAM dalam konsep Indonesia 

memiliki karakter yang berbeda dengan HAM dalam konsep Barat. HAM dalam 

konsep Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bersifat 

komunal, namun tetap menghormati hak-hak individu. Sedangkan HAM 

dalam konsep Barat lebih mengutamakan hak, sedangkan kewajiban bersifat 

sekunder. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh faham individualisme 

dan liberalisme Barat. Sekalipun HAM bersifat universal, namun di dalam 

penerapannya bersifat relatif. Maka dalam pembentukan berbagai konvensi 

HAM internasional, hukuman mati masih diakui oleh dunia internasional 

walaupun sebagian negara telah menghapuskan hukuman mati143.

142  Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007.
143  Fransiska. Op.Cit. Hal. 13
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Menurut J.E Sahetapy Pidana mati bukanlah sarana utama untuk mengatur, 

menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan 

sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena 

itu pidana mati masih dianggap eksis untuk dipertahankan dalam Kitab 

Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), karena dianggap masih relevan dan 

tidak bertentangan dengan UUD 1945144. Hal ini diperkuat dengan tanggapan 

dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat 

dibatasi dan diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal 

penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia 

dalam Bab XA UUD 1945. Jadi, secara penafsiran sistematis, hak asasi manusia 

yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada 

pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945145.

Dalam kenyataan, menunjukan bahwa nilai-nilai HAM yang universal 

ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragamaan. 

Penafsiran right to live (hak untuk hidup), misalnya, bisa di terapkan secara 

berbeda antara satu negara dengan negara lain, khususnya antara Islam dan 

Barat. Dalam penterjemahan right to live tiap-tiap negara memiliki penafsiran 

yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin right to live 

ini. Perjuangan terhadap right to live (hak untuk hidup) berkaitan dengan 

kebangkitan kembali hukum syariah atau hukum pidana Islam yang pada 

intinya ingin menghidupkan kembali undang-undang pidana Qur’ani sebagai 

hukum yang berlaku di setiap negara, yang berarti pemberlakukan kembali 

hukum hadd, jarimah hudud dan qisas dan hukumannya yang ekstrim dan 

tidak manusiawi khususnya hukum pidana mati. Sebagian besar kaum muslim 

berpendapat bahwa sistem hukum pidana Islam harus memberlakukan 

hukuman atas kejahatan hadd, meliputi hukuman dera, rajam, potong tangan 

atau tangan dengan kaki, penyembelihan dan yang lebih ekstrem lagi adalah 

hukuman mati qisas. Hukum pidana mati inilah yang menjadi perdebatan 

144  J.E Sahetapy. Op.Cit. Hal. 56
145  Winastiti Yuliana Sekarpuri, Implementasi Putusan Pidana Mati Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta 

Dalam Perkara Pembunuhan Berencana, Sebelas Maret, Surakarta,2009, Hal. 43
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khususnya dunia Barat dalam menyikapi relavansi hukum pidana Islam jika di 

kontekskan dengan dunia hukum modern saat ini. Hukuman mati ini di satu 

sisi dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan 

pembalasan, hal ini dilegitimasi dengan adanya hukum pidana Islam pada 

bab qisas. Namun, di sisi lain hukuman mati dianggap sebagai pidana yang 

paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai 

pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi manusia (HAM) yang paling 

pokok bagi manusia yakni hak untuk hidup (rights to live)146. 

Hukuman mati inilah yang menjadi perdebatan, di satu sisi hukuman 

mati dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera 

dan pembalasan. Namun, di sisi lain hukuman mati dianggap sebagai pidana 

yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap 

sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi manusia (HAM) yang 

paling pokok bagi manusia yakni hak untuk hidup. Pro dan kontra terhadap 

hukuman mati di sebabkan cara pandang konsep HAM yang berbeda. Barat 

memaknai konsep HAM dalam hal ini hak untuk hidup manusia semata-mata 

hanya bersifat antroposentris (hak sepenuhnya milik manusia). Sedangkan 

Islam memaknai konsep hak untuk hidup lebih bersifat theosentris (manusia 

dititipi hak oleh Tuhan)147.

146  Habib Shulton Asnawi, Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam 
dan Hukuman Mati, Jurnal SUPREMASI HUKUM, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, Hal. 27

147  Habib Shulton Asnawi. Op.Cit. Hal. 38
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SEJARAH HUKUMAN MATI
DI INDONESIA

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi 

penyimpangan terhadap asas korkodansi, karena KUHP yang diberlakukan 

di Indonesia seharusnya concordant atau overeensteming ataupun sesuai 

dengan WvS (Wetboek van Straafrecht) yang berlaku di Negara Belanda. 

Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena 

lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 

September dengan Staatsblad 162 Tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri 

Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan 

sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan 

pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati 

hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja148.

Mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan 

hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda 

satu tempat dengan tempat lainnya, namun mengenai tempat pelaksanaan 

eksekusi pidana mati hampir semuanya dilakukan di muka  umum.  Dari  

tahun  1808 sampai dengan tahun 1848, sistem pemidanaan yang berlaku 

adalah plakat Daendels, namun dengan keluarnya Intermaire strafbepalingen 

Lembaran Negara Hindia Belanda 1848 Nr. 6 ada beberapa perubahan  dalam  

148  Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hal. 14

A
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hukum  penitensier, yang  penting  antaranya  ialah  pidana  mati  tidak  lagi  

dengan  cara  yang ganas seperti menurut plakat 22 April 1808, tetapi dengan 

pidana gantung149.

Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi pidana pidana mati dituangkan 

dalam Pasal 10 KUHP dimana hukuman mati termasuk dalam salah satu 

hukuman pokok.

Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP dapatlah diketahui bahwa lembaga 

pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya 

sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan. Dan dalam Pasal 

11 KUHP menyatakan bahwa: “hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat 

penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan 

dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan 

tempat orang itu berdiri”, namun pada prakteknya setelah tahun 1918 tersebut 

telah mengalami beberapa perubahan pada saat Jepang menjajah Indonesia. 

“pada waktu itu ada 2 peraturan dijalankan, yaitu peratuan Pasal 11 KUHP 

dan satu lagi peraturan baru yang di undangkan oleh pemerintah Jepang 

yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan tembak mati namun 

kemudian setelah Negara Kesatuan RI tercapai dimulai dengan proklamasi 

kemerdekaan indonesia, maka pidana mati dilakukan kembali dengan cara 

pidana gantung seperti yang telah tercantumkan didalam Pasal 11 KUHP150.

Konsolidasi penerapan pidana mati kedua dan yang terpenting adalah 

pada saat KUHP 1915 (WvS yang berlaku di Belanda) diberlakukan di 

Indonesia pada tahun 1918 dengan beberapa kekhususan (terutama  yang  

menyangkut  pidana  mati), maka hakim pidana pada pengadilan negara 

tidak dapat memakai hukum pidana  adat  dan  istiadat  sebagai strafbaar  

(dapat  dipidana),  tetapi strafmaat (ukuran pidana) masih dimungkinkan 

149  Schepper, “Het Nederlands Indisch Strafstelses” sebagaimana dikutip oleh Andi   Hamzah dan 
Andi Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Cetakan 
Pertama, Jakarta: Ghalia, 1984, Hal. 48

150 	Arifin	Ma’ruf,	Op.Cit. Hal. 286
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karena ia terikat oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP151. Pada saat itu cara eksekusi 

pidana mati adalah sesuai dengan Pasal 11 KUHP yaitu dengan cara gantung 

yang dijalankan oleh algojo, namun seiring perkembangan bahkan ada masa 

penjajahan Jepang terhadap Indonesia juga berpengaruh  terhadap  bentuk  

pelaksanaan  dari  pidana  mati152.

Adanya masa peralihan yaitu selama perang berlangsung atau selama 

pendudukan Jepang di Indonesia. Pada waktu itu ada dua peraturan 

dijalankan (dualisme), yaitu peraturan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan 

baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang  menghendaki  pidana  

mati  dilaksanakan dengan tembak mati (artikel 6 dari Ozamu Gunrei No.  

1  pada  tanggal  2  Maret  dengan  artikel  5  dari  Gunrei  Keizirei  yaitu  

kode  kriminil dari pemerintahan  pendudukan  Jepang). Suatu  contoh cara  

pelaksanaan pidana mati peradilan militer Jepang adalah terhadap pelaku-

pelaku  pemberontakan  Blitar  yang dipimpin oleh Supriyadi telah dijatuhi 

pidana mati pada tanggal 14 Februari 1945 yang dilaksanakan dengan tembak 

mati. Keadaan dualisme ini berlangsung hingga bulan-bulan pertama setelah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tetapi di daerah-daerah yang diduduki 

oleh Belanda semua peraturan Jepang itu dianggap tidak sah153.

Seorang ahli Hukum Pidana Han Bing Siong menanggapi permasalahan 

yang ada, setelah kesatuan Republik Indonesia, ia menarik kesimpulan 

bahwa di  seluruh  Indonesia  pidana mati harus dilaksanakan dengan pidana 

gantung, sesuai dengan Pasal 11 KUHP yang pelaksanaannya memerlukan 

algojo, maka harus ada peraturan baru untuk maksud itu154.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat yang berbeda, bahwa 

selain Pasal 11 KUHP yang dilakukan dengan cara gantung, juga berlaku  Stbld.  

No.  123  Tahun  1945  masih  tetap  berlaku  pada saat  Undang-Undang 

Nomor  73 Tahun 1958 diberlakukan, karena di dalam Stbld. tersebut tidak 

tercantum perubahan pada Pasal 11 WvS-NI pada waktu itu, maka oleh karena 

151  Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Op.Cit., Hal. 48
152  Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Op.Cit., Hal. 90.
153  Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Ibid., Hal. 90.
154  Ibid., Hal. 91.
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itu, peraturan-peraturan yang terdapat dalam Stbd. No. 123 Tahun  1945  

tidak ditiadakan oleh Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa  Stbld.  No. 123 Tahun  1945  tidak  berlaku  di  seluruh  wilayah 

Indonesia, melainkan hanya di daerah-daerah   tertentu saja155. Pada  tahun   

1964 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 

yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang 

Dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, berbunyi 

sebagai berikut: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara 

pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan 

pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum 

atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut 

ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”. Dengan adanya penetapan 

presiden tersebut, maka pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak 

pidana yang di hukum mati adalah dengan cara dilakukan dengan cara ditembak 

sampai mati dan dilaksanakan tidak ditempat umum.

Pada masa penjajahan Belanda, tujuan pemidanaan pidana mati  di  

Indonesia dapat dilihat pada saat membentuk kitab undang-undang hukum 

pidana 1918, yang dinyatakan dalam penjelasan bahwa alasan-alasan itu 

terletak pada keadaan-keadaan yang khusus dari Indonesia sebagai daerah 

jajahan Belanda. Bahaya akan terganggunya ketertiban hukum di Indonesia 

adalah lebih besar dan lebih mengancam dibandingkan dengan di Belanda. 

Penduduk Indonesia beraneka warna, yang sangat dimungkinkan untuk 

timbul bentrokan  dan  lain-lain, sedangkan pemerintah dan kepolisian 

Indonesia kurang lengkap. Berdasarkan keadaan-keadaan itulah maka 

dipandang bahwa tidaklah dapat dilenyapkan pidana mati sebagai senjata 

yang paling unggul dari  Pemerintahan156.

155  Ibid., Hal. 92.
156  Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Cetakan Kedua, Jakarta: Aksara Baru, 1978, Hal. 22
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REGULASI HUKUMAN MATI
DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer “Dengan tidak 

mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang 

penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang 

dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan 

militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-

ketentuan dalam pasal-pasal berikut”. 

Adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang mengatur 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati maka secara yuridis Pasal 11 

KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung sudah tidak berlaku lagi. 

Sesuai dengan asas hukum lex posteriori derogate legi lex priori (ketentuan 

perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang- 

undangan yang lama). Jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit 

norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi 

yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma 

yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum baru. Dalam hal ini 

Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 merupakan produk hukum baru 

berupa  undang-undang  yang   setara dengan KUHP yang sudah lama berlaku 


B
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sejak 8 Maret 1942157.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Pidana mati 

dilaksanakan disuatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan 

putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak 

dimuka umum (oleh karena itu tidak boleh diliput oleh media) dan dengan 

cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pidana 

mati yang dijatuhkan atas beberapa orang di dalam satu putusan perkara, 

dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali 

ditentukan lain. Dengan masukan Jaksa, Kepala Kepolisian Daerah di 

mana Pengadilan Negeri tersebut berada menentukan waktu dan tempat 

pelaksanaan pidana mati. Sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam 

waktu tiga kali 24 jam si terpidana mati tersebut harus diberitahukan tentang 

akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu yang 

diberikan ini berguna untuk si terpidana mati bertemu dengan keluarganya158.

Penerapan pidana mati pada zaman sekarang ini, untuk mengontrol 

kejahatan yang berat yang perlu ancaman berat pula seperti hukuman mati, 

dan dalam penerapan  hukuman mati tersebut haruslah berhati-hati, baik 

terhadap kejahatan makar, korupsi, subversi, dan penyelundupan maupun  

juga terhadap kejahatan individu yang dilakukan secara kejam atau keji. 

Ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan pidana mati yatu:

1. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan pada orang yang sudah dijatuhi 

putusan, lalu menjadi gila dan keadaan itu diakui oleh hakim yang 

menjatuhkan putusan tersebut, maka pelaksanaan pidana mati tersebut 

ditangguhkan sampai orang gila itu sembuh, dan

2. Pidana mati juga tidak boleh dilaksanakan pada seorang perempuan 

yang sedang mengandung atau hamil, dalam hal demikian pelaksanaan 

pidana mati tersebut juga ditangguhkan sampai perempuan yang hamil 

tersebut melahirkan159.

157  Robby Septiawan Permana Putra, Op.Cit., Hal. 8
158  Ibid
159  Ibid, Hal. 9
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Di dalam konstitusi Indonesia jelas  dikatakan  pada  Pasal  28 I ayat (5) 

bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia 

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan 

pada  Pasal 28 J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi 

manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis160.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

sebagaimana diatur di  dalam Pasal 3 ayat (2) juga dikatakan bahwa Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum 

yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama  di 

depan hukum. Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, pada Pasal 

3 dikatakan bahwa salah satu prinsip di dalam peraturan tersebut adalah 

perlindungan HAM, yaitu dalam pelaksanaan pidana mati tetap menghargai 

dan memperhatikan hak-hak manusia161.

Eksekusi pidana mati dapat dilakukan setelah seseorang telah dijatuhkan 

putusan pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Eksekusi pidana mati dilakukan oleh tim eksekusi yang terdiri dari beberapa 

regu. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, tidak semua senjata diisi 

peluru tajam. Hanya tiga senapan laras panjang diisi peluru tajam, sementara 

sembilan senapan lain diisi peluru hampa. Kemudian semua tim tersebut 

mengarahkan pistolnya pada jantung terpidana mati, lalu menembakkannya 

160  Ibid, Hal. 10
161  Ibid
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kearah jantung terpidana mati. Apabila terpidana mati belum mati, setelah 

penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia 

belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara 

Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan 

ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya162.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati, yakni antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan 

Umum dan Militer;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Adapun mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, yaitu sebagai 

berikut:

a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum 

saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang 

bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang 

akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana 

berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau 

pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut;

b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, 

maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang 

dikandungnya itu telah lahir;

c. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri 

Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama 

yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;

162  Pasal 14 ayat (4) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan 
Militer
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d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab 

mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar 

nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan 

penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;

e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak 

polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;

f. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang 

ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, 

sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau 

atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;

g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka 

umum;

h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau 

kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan 

dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi 

kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan 

dapat menentukan lain;

i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka 

jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita 

acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut. Isi dari berita 

acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat 

keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

Berikut adalah perlengkapan dan peralatan yang harus disiapkan 

oleh tim regu eksekusi pidana mati:

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati, peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh regu penembak, 

terdiri dari:

a. 1 (satu) pucuk senjata genggam dan sebilah pedang untuk Komandan 

Pelaksana;
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b. 1 (satu) pucuk senjata genggam untuk Komandan regu penembak;

c. 12 (dua belas) senjata api laras panjang untuk anggota regu 

penembak;

d. 12 (dua belas) magasin untuk anggota regu penembak;

e. 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 5,56 mm;

f. 9 (sembilan) butir peluru hampa kaliber 5,56 mm;

g. 12 (dua belas) butir peluru senjata genggam; dan

h. pakaian PDL 3 Brimob Polri.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 1, terdiri 

dari:

1) Pakaian PDL 3 Brimob;

2) Kendaraan Angkut Pasukan;

3) Handy Talkie (HT) dan Handset;

4) Peta;

5) Kompas;

6) Penentu Koordinat/Global Positioning System (GPS);

7) Tenda;

8) Handycam;

9) Kursi;

10) Tiang Penyangga;

11) Tali Pengikat;

12) Jerigen Berisi Air;

13) Tandu;

14) Baju Bersih;

15) Kantong Mayat;

16) Minyak Tanah;

17) Korek Api;

18) Kain Penutup Kepala Warna Hitam;

19) Tanda Pewarna Hitam;
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20) Cangkul Atau Sekop; Dan

21) Lampu Sorot/Senter.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 2, terdiri 

dari:

1) 10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;

2) Pakaian PDL 3 brimob;

3) Kendaraan angkut pasukan/terpidana;

4) HT dan handset;

5) Borgol; dan

6) Ambulans.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 3, terdiri 

dari:

1) 10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;

2) Pakaian PDL 3 brimob;

3) Kendaraan angkut pasukan; dan

4) HT dan handset.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 4, terdiri 

dari:

1) 10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;

2) Pakaian PDL 3 brimob;

3) Kendaraan serupa yang digunakan regu 2;

4) HT dan handset;

5) Peta;

6) Kompas;
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7) Gps;

8) Tenda; dan

9) Handycam.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati  Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 5, terdiri 

dari:

1) Senjata organik sesuai jumlah personel;

2) Pakaian PDL 3 brimob;

3) Kendaraan sesuai kapasitas personel; dan

4) HT dan handset.

Di Negara Indonesia terdapat beberapa Tindak Pidana yang diancam 

dengan hukuman mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) diantaranya :

1) Pasal 104 KUHP mengenai Makar membunuh kepala Negara; Makar 

dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, 

atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden 

memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh 

tahun.

2) Pasal 111 ayat (2) KUHP mengenai Mengajak Negara Asing untuk 

menyerang Indonesia;

Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

3) Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh 

pada saat Indonesia dalam keadaan perang;

Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
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a) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, 

menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau 

pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, 

gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan 

Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, 

menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk 

menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan 

atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang;

 b) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, 

pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

4) Pasal 140 ayat (2) KUHP, Membunuh Kepala Negara Sahabat

 Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan 

dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara sementara paling lama dua puluh tahun. 

5) Pasal 140 ayat (3) mengenai Makar terhadap Kepala Negara Sahabat 

yang dilakukan secara berencana

Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih 

dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling 

lama dua puluh tahun.

6) Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncakan lebih dahulu

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 

dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

7) Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan 

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 

perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan 
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oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah 

satu hal yang diterangkan dalam Ayat 1163 dan 3164 Pasal 365 KUHP.

8) Pasal 444 KUHP mengenai Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai 

dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati ;

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 

441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang 

yang diserang itu mati maka nahkoda. komandan atau pemimpin 

kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, 

diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 

pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

9) Pasal 479 huruf k ayat (2) mengenai Kejahatan Penerbangan dan 

Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau 

hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 

dua puluh tahun.

10) Pasal 479 huruf o ayat (2) mengenai Kejahatan Penerbangan dan 

Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau 

hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama lamanya 

dua puluh tahun.

Kejahatan yang diancam pidana mati selain dari tindak pidana yang diatur 

dalam KUHP, ada juga beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga 

163  Pasal 365 Ayat (1) KUHP “Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Tahun 
Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, 
Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau 
Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, 
Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.”

164  Jika Perbuatan Mengakibatkan Kematian Maka Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 
Lima Belas Tahun.
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mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman/pidana mati, 

di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Pasal 113 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)165 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).

Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)166 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 

1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam 

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 

singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).

165  Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Setiap Orang Yang 
Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, Atau Menyalurkan 
Narkotika Golongan I, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan Paling 
Lama 15 (Lima Belas) Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar 
Rupiah) Dan Paling Banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

166  Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Setiap Orang Yang 
Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, 
Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Dipidana 
Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan 
Paling Lama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu 
Miliar Rupiah) Dan Paling Banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
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Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang 

lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)167 mengakibatkan orang lain mati 

atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang 

lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)168  mengakibatkan orang lain mati 

atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 132 ayat (3): Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) 

tahun

Pasal 133 ayat (1): Setiap orang yang menyuruh, memberi atau 

menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, 

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan 

kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum 

167  Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Setiap Orang 
Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang 
Lain Atau Memberikan Narkotika Golongan I Untuk Digunakan Orang Lain, Dipidana Dengan 
Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun Dan 
Pidana Denda Paling Sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Dan Paling Banyak 
Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

168  Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Setiap Orang 
Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan II Terhadap Orang 
Lain Atau Memberikan Narkotika Golongan II Untuk Digunakan Orang Lain, Dipidana Dengan 
Pidana Penjara Paling Singkat 4 (Empat) Tahun Dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Tahun Dan 
Pidana Denda Paling Sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak 
Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).
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cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 144 ayat (2): Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)169 tidak berlaku bagi pelaku tindak 

pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 

atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

2. Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1)170 dilakukan dalam keadaan tertentu171 pidana mati dapat dijatuhkan.

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang 

Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman 

169  Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Setiap Orang 
Yang Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 
Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129 Pidana Maksimumnya Ditambah Dengan 
1/3 (Sepertiga).

170  Setiap Orang Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau 
Orang Lain Yang Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian 
Negara, Dipidana Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 
4 (Empat) Tahun Dan Paling Lama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp. 
200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar 
Rupiah).

171  Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi 
“Yang Dimaksud Dengan Keadaan Tertentu Dalam Ketentuan Ini Dimaksudkan Sebagaipemberatan 
Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Apabila Tindak Pidana Tersebut Dilakukan Pada Waktu Negara 
Dalam Keadaan Bahaya Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku, Pada Waktu Terjadi 
Bencana Alam Nasional, Sebagai Pengulangan Tindak Pidana Korupsi, Atau Pada Waktu Negara 
Dalam Keadaan Krisis Ekonomi Dan Moneter”.
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hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan 

perlengkapan sandang pangan.  

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam 

Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 

No.27),  tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan 

Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958) dan 

tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP, dengan mengetahui 

atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-

halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu: 

a. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-

singkatnya 

b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara

c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan 

politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama 

sekurang kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh 

tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati”172.

4. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 

Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak.

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia 

sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum 

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 

hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

172  Website Wawasan Pendidikan. Pidana Mati Dalam KUHP Dan Diluar KUHP Http://
Www.Wawasanpendidikan.Com/2016/01/Pidana-Mati-Dalam-Kuhp-Dan-Diluar-Kuhp.
Html. Diakses Pada Pukul 18:46. Tanggal 16 September 2017
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5. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat 

Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

“Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan 

kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar 

dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup 

atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan 

hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam 

Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).”

6. Pasal 13 Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang 

Pemberantasan Kegiatan Subversi

Ayat (1): Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang 

dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan ayat (2) dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2): Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang 

dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana dengan pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua 

puluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

7. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok 

Tenaga Atom

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud 

dalam Pasal 22173, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas 

tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan 

tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

173  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom: 
“Petugas Pada Instalasi Atom, Badan Tenaga Atom Nasional Dan Organisasi Organisasi Lain 
Yang Menyelenggarakan Penggunaan Tenaga Atom Wajib Menyimpan Keterangan-Keterangan 
Tentang Rahasia di Bidang Pekerjaannya Mengenai Tenaga Atom yang Diperolehnya Berhubung 
dengan Tugas Kewajibannya.”
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Upaya Proses pemulihan yang dapat dilakukan oleh terpidana antara 

lain adalah remisi, grasi, abolisi, amnesti yang merupakan wewenang 

presiden yaitu174:

a. Remisi menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, adalah pengurangan masa pidana 

yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik 

selama menjalani pidana.

b. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, 

pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan 

oleh Presiden. Yang dapat diajukan permohonan grasi yaitu pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling 

rendah 2 (dua) tahun (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 

tentang Grasi Pasal 2 ayat (2). 

c. Abolisi adalah keputusan untuk menghentikan pengusutan dan 

pemeriksaan suatu perkara, ketika pengadilan belum menjatuhkan 

keputusan terhadap perkara tersebut. Presiden memberikan abolisi 

dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang 

menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan 

negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

d. Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat 

hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti 

ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum 

dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan 

pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. 

Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara 

diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan.

e. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka 

mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu 

174  Elmar I. Lubis,Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia, Jurnal Opinio Juris, Volume 04 
Januari - April 2012, Hal. 39-40
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keputusan hakim, di mana dalam waktu berikutnya terbukti bahwa 

kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa 

dibandingkan dengan perkiraan semula. Atau bahkan, ia ternyata 

tidak bersalah sama sekali.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa 

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan terkait pemberian amnesti 

dan abolisi, disebutkan Presiden dapat memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan DPR175.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Indonesia masih menggunakan hukuman mati sebagai salah satu hukuman 

yang dijatuhkan pada tindak pidana tertentu, hal tersebut terlihat bahwa 

dari beberapa aturan berbunyi bahwa suatu tindak pidana tertentu dapat 

dipidana mati seperti yang telah dipaparkan di atas. 

Berikut adalah beberapa contoh kasus tindak pidana yang dijatuhi 

hukuman mati di Indonesia 176:

1. Kusni Kasdut

Kusni Kasdut sebelum terjerumus ke dunia hitam adalah tentara 

pejuang yang ikut melawan penjajah Belanda pada masa revolusi 1945. 

Setelah itu dia berusaha masuk TNI namun beberapa kali ditolak. Karena 

terdesak masalah ekonomi, Kusni Kasut terjun ke dunia hitam dengan 

menjadi perampok. Selain untuk keperluan sendiri, ia membagikan 

harta rampokannya kepada orang-orang miskin, hingga dia dijuluki 

‘Robin Hood Indonesia’. Pada tahun 1960-an, dengan sepucuk pistol 

ia menembak seorang keturunan Arab kaya bernama Ali Bajhened, 

namun belum berhasil ditangkap. Kemudian namanya makin berkibar 

sebagai pencuri benda seni saat dia merampok Museum Nasional yang 

175  Ibid, Hal. 40
176  Nurwahidah, Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam), Artikel 

Hukum.
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akrab disebut Museum Gajah pada 31 Mei 1961. Kusni menyamar 

dengan mengenakan seragam polisi, masuk ke museum, menyandera 

pengunjung dan menembak mati seorang petugas museum. Sebanyak 11 

permata koleksi museum yang bernilai tinggi dibawa lari. Kusni kemudian 

ditangkap saat menjual permatanya di Semarang. Kusni kemudian 

dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukannya. Di penjara, 

Kusni kemudian bertobat dan dia dibaptis menjadi pemeluk Katolik 

dengan nama Ignatius Waluyo. Sebelum dihukum mati, Kusni sempat 

membuat lukisan Katedral yang masih tersimpan di Katedral Jakarta. Untuk 

menghindari hukuman mati, ia mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto, 

namun ditolak. Kabar grasinya yang ditolak presiden diterimanya saat dia 

mendekam di LP Kalisosok pada Februari 1980. Kusni kemudian dieksekusi 

pada 16 Februari 1980 di dekat kota Gresik, Jawa Timur.

2.	 Salman	Hafiz	dan	Imran	bin	Muhammad	Zein

Keduanya dihukum mati karena terkait dengan perkara makar 

terhadap negara, yang sekarang disebut dengan terorisme. Gerakan 

mereka dulu disebut dengan Komando Jihad. Salman Hafiz pernah 

menyerang pos polisi di Cicendo Jawa Barat, melukai dan membunuh 

sejumlah personalnya, serta merampas senjata mereka pada tahun 

1983. Sedangkan Imran bersama kelompoknya melakukan pembajakan 

pesawat Garuda di Bandara Don Muang Thailand. Sejumlah penyandra 

berhasil dilumpuhkan oleh pasukan khusus antiteror ABRI saat itu. 

Sedangkan Imran yang dianggap sebagai otak pembajakan ini tertangkap 

kemudian. Mereka kemudian divonis dan dihukum mati, Imran dieksekusi 

pada tahun 1983 dan Salman tahun 1985.

3.	 Oesin	Baftari

Pedagang kambing sekaligus tukang jagal kambing ini ditembak regu 

tembak pada 14 September 1978 pada waktu subuh. Dia dibunuh di tepi 

pantai di daerah Kenjeran, Surabaya. Warga Desa Jagalan, Mojokerto, 
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Jawa Timur ini ditembak mati karena membunuh 6 rekan bisnisnya 

pada tahun 1964. Pembunuhan pertama ia lakukan di rumahnya di Desa 

Jagalan. Lima orang lainnya ia bunuh di sebuah rumah yang disewanya 

di Desa Seduri, di pinggir jalan raya antara Mojokerto-Surabaya. Setelah 

pembunuhan pertama rupanya ia sudah merencanakan pembunuhan-

pembunuhan selanjutnya. Untuk itu ia menyewa rumah milik Abdul 

Wahid di Desa Seduri. Kejahatan keji tersebut terbongkar saat dia 

menghabisi korban keenamnya. Sebab, korbannya itu sempat berteriak 

minta tolong sebelum menghembuskan nafas terakhir. Teriakan ini 

didengar tetangganya dan membuat aksinya terkuak.

4.	 Ayub	Bulubili

Ayub Bulubili dieksekusi akhir April 2008. Eksekusi mati diterima oleh 

Ayub karena perbuatannya membantai Heri Witarko sekeluarga di Sampit 

Kalimantan Tengah tahun 1999. Tindakan agresif almarhum Ayub dipicu 

karena masalah ekonomi. Ia mau meminjam uang kepada tetangganya 

yang dianggap memiliki uang lebih. Merasa tidak diberi utangan, ia nekad 

menghabisi Heri Witarko bersama anak istrinya. Sepuluh tahun sesudah 

kejadian perkara, barulah eksekusi dilaksanakan. Hukuman lama tertunda 

karena berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh pembela terpidana. 

Eksekusi ini mengundang protes keras dari Amnesti Internasional (AI). AI 

beralasan, hukuman mati di negara mana pun bukan solusi, sebab tidak 

ada bukti valid hukuman mati mampu mencegah kejahatan dibanding 

bentuk hukuman lain.

5. Fabianus Tibo cs

Fabianus Tibo bersama dua orang rekannya yaitu Dominggus da 

Silva dan Marinus Riwu adalah terpidana rusuh Poso tahun 1999-2000. 

Kerusuhan bernuansa SARA ini banyak mengorbankan umat Islam, 

sehingga terjadi eksodus besar-besaran dari sejumlah kawasan Indonesia 

Timur ke kawasan lain yang lebih aman yaitu ke Sulawesi Tengah. Mereka 
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dihukum mati karena terkait kerusuhan Poso. Mereka ditangkap pada 

Juli dan Agustus tahun 2000, lalu dijatuhi vonis mati pada April 2001 

di Pengadilan Negeri Palu. Tibo cs dan pengacaranya tidak terima lalu 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun vonis mati ditegaskan 

atau dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 

17 Mei 2001. Pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas 

tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di 

Poso, khususnya di Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru. 

Ketiganya dieksekusi pada 22 September 2006 dini hari di Palu. Menyikapi 

eksekusi mati ini Amnesti International juga melakukan protes keras dan 

mengingatkan hukuman mati yang sudah, sedang dan akan dilakukan 

di Indonesia bertentangan dengan International Covenant on Cipil and 

Political Rights (ICCPR), padahal Indonesia sudah meratifikasinya sejak 

2006.

6. Sumiasih cs

Sumiasih cs divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya 

karena kejahatannya menghabisi Perwira Angkatan Laut Purwanto 

sekeluarga di Surabaya lebih 10 tahun silam. Setelah korban dibunuh, para 

pelaku lalu membakar dan membuang mayat-mayat korban di Songgoriti 

guna menghilangkan jejak. Menantu Sumiasih, Adi Saputro yang ikut 

dalam aksi pembantaian keluarga Purwanto tersebut divonis mati oleh 

Pengadilan Negeri Surabaya dan langsung dieksekusi mati segera setelah 

kasus heboh tersebut terbongkar. Kasus ini terjadi karena Sumiasih terlilit 

hutang sementara Purwanto terus mendesaknya. Hal ini membuat pelaku 

gelap mata dan kemudian menghabisi korban sekeluarga. Awalnya yang 

ingin dibunuh cuma Letkol Purwanto, kepala keluarga, tetapi agar jejak 

kejahatan tersamar, dihabisilah yang lain yang kebetulan sedang naas. 

Sumiasih walau juga divonis mati tetapi tidak langsung diekseskusi. Ia 

lebih dahulu menjalani hukuman badan di di LP Sokolilo. Sumiasih (60) 

dan anaknya Sugeng (40) baru dieksekusi Jumat tengah malam, pada 

tanggal 18 Juli 2008 di Surabaya. Penting dikomentari, lamanya rentang 



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI 137

waktu antara kejadian perkara, vonis dengan eksekusi. Sumiasih dan 

keluarganya melakukan pembunuhan berencana atas lima orang keluarga 

Letkol Marinir Poerwanto Agustus 1988 silam, dan baru dieksekusi Juli 

2008. Berarti sekitar 20 tahun Sumiasih dan Sugeng menjalani hukuman 

penjara. Dapat dikatakan, hukuman yang menimpa keduanya menjadi 

double/ganda, yaitu penjara dan mati. Waktu 20 tahun bukan masa 

singkat, sepertiga usia Sumiasih dan separoh usia Sugeng. Kalau akhirnya 

mati juga, lebih baik eksekusi secepatnya.

7.	 Rio	Alex	Bullo	alias	Rio	Martil

Pelaku pembunuhan berantai kurun waktu antara tahun 1997-2001, 

Rio Alex Bullo (30) alias Rio Martil menghembuskan nyawa terakhir 

di depan regu tembak pada 7 Agustus 2008. Dia ditembak mati di 

tempat yang dirahasiakan di sebuah desa kecil di sekitar Purwokerto, 

Jawa Tengah. Sebelumnya, dia mendekam di LP Pasir Putih di Pulau 

Nusakambangan, Cilacap. Rio Alex Bullo divonis mati Pengadilan Negeri 

(PN) Purwokerto karena melakukan pembunuhan sadis terhadap 

seorang pengacara terkenal sekaligus pemilik persewaan mobil di kota 

tersebut, Jeje Suraji (39), di Hotel Rosenda Baturaden, 21 Januari 2001. 

Selama 1997-2001, terpidana telah membunuh sedikitnya empat orang 

pemilik atau pengelola rental mobil. Pembunuhan itu merupakan cara 

terpidana untuk membawa lari mobil yang disewa dari para pemilik atau 

pengelola rental tersebut. Setiap melancarkan aksinya, terpidana selalu 

menyiapkan dua buah martil untuk memukul kepala korbannya. Karena 

itu pula, terpidana diberi julukan Rio Si Martil Maut. Saat mendekam di 

LP Nusakambangan, terpidana juga membunuh teman satu penjaranya, 

Iwan Zulkarnaen.

8.	 Ayodhya	cs

Ayodya Prasad Chaubey (india), Saelaw prasad (India), Samsong Sirilak 

(Thailand), ketiga warga asing ini melakukan kejahatan penyelundupan 
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dan peredaran narkoba. Ketiganya djatuhi hukuman mati oleh Kejaksaan 

Negeri Medan Sumatra Utara tahun 2004. Sebelum diseksekusi Ayodhya 

memilih masuk Islam. Sebelumnya mereka menjalani tahanan penjara.

9.	 Trio	Bomber	Bali	Amrozi	Cs

Tiga terpidana mati Bom Bali, Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, 
dan Imam Samudra ditembak mati pada 9 November 2008 waktu 
tengah malam. Ketiganya ditembak mati di Bukit Nirbaya, Pulau Nusa 
Kambangan. Amrozi dan Ali Ghufron dimakamkan di Tempat Pemakaman 
Umum Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Upacara pemakaman 
dipimpin ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Sebelum dimakamkan, kedua jenazah 
sempat disalatkan di Masjid Al Muttaqin dan Pondok Pesantren Al 
Muslim. Sedangkan Imam Samudra dimakamkan di Tempat Pemakaman 
Umum (TPU) Lopang Gede, Serang, Banten. Ketiganya terbukti secara 
sah dan meyakinkan sebagai otak pelaku peledakan di Legian, Kuta, Bali, 
12 Oktober 2002.



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI 139

BAB V

PRO DAN KONTRA
HUKUMAN PIDANA MATI
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Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem 

pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia. Ternyata 

kemudian, bahwa pidana mati telah menimbulkan masalah yang pro dan 

kontra sesuai dengan argumentasinya masing-masing. Sampai sekarangpun 

masalah pidana mati merupakan persoalan yang belum terpecahkan dan 

selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah pidana mati 

kadang-kadang dapat menjadi isu politik melewati batas-batas negara, 

dimana seringkali kita mendengar adanya protes dari suatu negara terhadap 

pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan di negara lain177.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pidana yang tertua 

dan paling kontroversial di seluruh dunia. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa 

hukuman mati merupakan hukuman paling kejam, dikatakannya kejam karena 

dalam pelaksanaannya terkait dengan hidup matinya seseorang. Oleh karena 

itu wajar, jika hukuman mati merupakan suatu problem yang kontroversial, 

dalam arti ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama akan tetapi 

berakhir dengan hasil yang berlawanan. Hukuman mati kontroversial dalam 

arti bahwa ada dua landasan pemikiran yang jelas berbeda atau bertolak 

belakang sejak semula. Bahkan kontroversial pula karena tidak pernah ada 

kata sepakat tentang sarana pelaksanaan hukuman mati, sehingga semuanya 

itu mengakibatkan perdebatan yang tidak akan pernah berakhir178.

Pidana mati berdasarkan sejarah telah digunakan sejak abad 18 sebelum 

masehi yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Pada abad 14 

SM hingga 5 SM, pidana mati juga diberlakukan di Athena (Dracodian Code) 

dan kerajaan Romawi (Twelve Tablet). Pidana mati tersebut dilakukan dengan 

berbagai cara yang cukup keji dalam perspektif modern seperti: penyaliban, 

penenggelaman, penyiksaan hingga tewas, dibakar dan lain-lain179.

177  Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, 
Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, Hal. 99

178  Yahya AZ, “Problematika Penerapan Hukuman Mati dalam Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia 
(HAM)”, dalam Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: 
Kajian Multi Perspektif, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2007, Hal. 225.

179  Inosentius Samsul, Politik Hukum Pidana Mati, Info Hukum Singkat, Vol. VII, No. 02/II/P3DI/
Januari 2015, Hal. 2.
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PANDANGAN
YANG PRO HUKUMAN PIDANA MATI

Terkait dengan pidana mati di Indonesia, menurut Mahkamah Konstitusi 

dalam putusannya pada tanggal 30 Oktober 2007, mengatakan bahwa pidana 

mati tidak bertentangan dengan UUD 1945180. Pidana mati yang diancamkan 

untuk kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu 

Mahkamah Konstitusi menolak menghapus hukuman mati yang tertuang 

dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Mahkamah Konstitusi, hukuman 

mati untuk kejahatan terhadap narkotika tidak melanggar perjanjian 

internasional apapun termasuk International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Sebaliknya 

konvensi itu justru mengamanatkan negara peserta untuk memaksimalkan 

penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika. Pasal 

180 Ketentuan pidana mati yang diajukan uji materiil ialah ketentuan pidana mati yang terdapat dalam 
Undang-Undang  Narkotika yaitu Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, 
Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menurut pemohon (terpidana 
mati Edith Yunita Sianturi dan Ranin Andriani Melisa Aprilia, WNI yang ditahan di LP Wanita 
Tangerang dan Myuran Sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush, WNA Australia yang 
ditahan di LP Krobokan Kuta Bali. Menurut para pemohon ketentuan pidana mati dalam pasal-
pasal Undang-Undang Narkotika tersebut, bertentangan dengan UUD 1945, yaitu : Pertama, Pasal 
28 A UUD 1945 yang berbunyi : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. Kedua, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Hak untuk hidup, 
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun.

A
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6 ayat (1) ICCPR menjamin hak untuk hidup, tetapi ayat (2) membolehkan 

adanya pidana mati untuk kejahatan yang sangat serius. Kejahatan narkotika 

termasuk kejahatan yang sangat serius karena berdampak luar biasa antara 

lain merusak generasi muda181. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berbunyi sebagai berikut: 

Article 6:

1. Every human being has the inherent right shall be protected by law. No 

one shall be arbitrarily deprived of his life;

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of 

deeth may be imposed only for the most serious crimes in accordance 

with the law in force at the time of the commission of the crime and not 

contrary to the provisions of the present covenant and to the convention 

on the prevention and punishment of the crime of genocide. This penalty 

can only be carried out pursuant to a find judgement rendered by a 

competent court”

(1)  Setiap manusia memiliki hak yang melekat harus dilindungi oleh undang-

undang. Tidak ada orang yang secara sewenang-wenang kehilangan 

nyawanya;

(2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman 

penjara hanya dapat dikenakan untuk kejahatan paling berat sesuai 

dengan hukum yang berlaku pada saat pelaksanaan kejahatan dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan saat ini. perjanjian dan konvensi tentang 

pencegahan dan penghukuman atas kejahatan genosida. Hukuman 

ini hanya bisa dilakukan berdasarkan penilaian yang diberikan oleh 

pengadilan yang kompeten.

Pelaksanaan pidana mati dikatakan bukan pelanggaran HAM dan tidak 

dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM dikarenakan 

(1) Secara yuridis formal pidana mati dibenarkan; (2) Pidana mati tetap 

181  Indriatiamarini, Hukuman Mati Perlu Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Masyarakat, 
Artikel Hukum, Dinamika Kontemporer Hukuman Mati di Indonesia, Hal. 60
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diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak 

dapat ditolerir lagi. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 

masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, Undang-Undang 

Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Terorisme, 

dan Undang-Undang Pengadilan HAM182. 

Sebagaimana yang kontra terhadap eksistensi hukuman mati mempunyai 

dasar dan alasan maka yang pro terhadap eksistensi hukuman matipun juga 

mempunyai dasar dan alasan. Kelompok pro mengatakan bahwa menyetujui 

tetap di adakannya hukuman mati dengan alasan bahwa ancaman dan 

pelaksanaan hukuman mati harus tetap ada dalam masyarakat. Seorang 

tokoh filsuf Mr. De Savornin, juga pro terhadap hukaman mati dimana ia 

mengatakan bahwa di dalam suatu Kitab Undang-undang tidak boleh tidak 

ada pengakuan bagi negara untuk mempunyai hak untuk menghilangkan 

nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan zedewet sama sekali. 

Hukuman mati itu tidak lain dari pada hukuman balas dendam, jika suatu 

kejahatan dilakukan maka kejahatan tersebut harus mendapatkan balasan183.

Mempertahankan hukuman mati, adalah mengembalikan ketertiban 

yang terancam akibat suatu kejahatan hanya dapat dipulihkan kembali 

apabila penjahat yang mengganggu ketertiban tersebut dilenyapkan dari 

muka bumi ini dan satu-satunya cara untuk melenyapkan penjahat tersebut 

adalah dengan hukuman mati. Karena hukuman mati satu-satunya hukum 

pidana yang dapat menghalanginya dari turut serta dalam kesejahteraan 

umum itu. Oleh karena itu, negara wajib mempunyai hak untuk melaksanakan 

hukuman mati184.

182  Mia Amalia, Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Di Indonesia, 
Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 Nomor 02 September 2012, Hal. 560.

183  Yahya. AZ. Op.Cit. Hal. 229
184  Ibid.
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Menurut Andi Hamzah  alasan-alasan pro pidana mati antara lain185:

1. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari 

hukum pidana

2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi 

kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum

3. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan alat 

penguasa agar norma hukum dipatuhi

4. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran 

dan melanggar kemanusiaan

Bismar Siregar menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan 

maksud untuk menjaga sewaktu-waktu dibutuhkan masih tersedia. Seorang 

penjahat yang sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, sehingga pidana 

apa lagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Oemar Seno Adji 

menyatakan bahwa selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan 

bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama 

tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak 

mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan186.

Beberapa sarjana hukum pidana yang menerima pidana mati dapat 

disebut di bawah ini dengan alasan mereka. Salah seorang di antaranya 

adalah Rambonnet yang antara lain mengatakan sebagai berikut.

Adalah tugas dan usaha negara untuk mempertahankan ketertiban 

hukum. Mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan oleh pidana. Jadi 

dari sini kita berkesimpulan bahwa negara mempunyai hak untuk memidana, 

artinya membalas kejahatan itu. Dan hak dari penguasa untuk memidana 

mati itu adalah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan 

pidana. 

185  Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta Pradya Paramita, 1994, Hal. 
32

186  Fransiska Novita. Op.Cit. Hal. 11
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Kalau karena kejahatan itu terganggulah ketertiban tersebut dalam 

bagian saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan lagi dengan 

mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan penjahat itu dalam sebagian 

pula dari kesejahteraan umum. Ini secara umumnya dapat dilakukan dengan 

merampas kemerdekaannya, melalui hak miliknya dan lain sebagainya. 

Tetapi jika kejahatan itu tidak hanya menggangu ketertiban itu dalam suatu 

bagian saja dari padanya, melainkan membuangkan dan merusakkan seluruh 

ketertiban, maka ketertiban yang terancam itu dapat dipulihkan kembali 

dengan sama sekali melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam 

kesejahteraan umum dan satu-satunya cara untuk dapat melenyapkan 

seluruhnya dia ini dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu adalah 

dengan jalan membunuh penjahat tersebut187.

Wirjono Prodjodikoro,  mengemukakan tujuan menjatuhkan dan 

menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar 

mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-

perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. 

Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan 

di muka umum188.

Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah 

sebagai berikut189:

1. Lebih efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena 

mempunyai efek detren, dalam kejahatan pembunuhan.

2. Lebih hemat dari hukuman lainnya.

3. Untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap 

penjahat itu.

187  Rasyid Khairani, Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Jakarta, Baladika,  
1977, Hal. 14.

188  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, dalam 
Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, 
Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, Hal. 100

189  D. Soedjono, Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana, Bandung, Tarsito, 1974, Hal. 68.
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4. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena 

pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat 

pengampunan.

Para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan 

tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan 

kemungkinan terpidana melarikan diri, atau mendapatkan pengampunan 

ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati mempunyai peranan 

menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak 

akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadap si penjahat karena si 

penjahat telah tewas dikenai sanksi hukuman mati dan telah dikuburkan dan 

si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, 

begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

yang jahat yang diancam dengan pidana mati190.

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum, pidana mati 

dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang 

khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada 

di Belanda. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri 

dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokan sedangkan alat-alat 

kepolisian tidak begitu kuat191.

Pada pokoknya pidana mati dalam Memorie Van Toelichting dibela 

dengan mengajukan apa yang dikatakan oleh menteri kehakiman Modderman 

dalam “Parlemen” bahwa negara berhak untuk menjalankan semua itu tanpa 

hak-hak mana negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan 

termasuk ini pertama menjamin ketertiban umum192. 

190  Efryan R. T. Jacob, Op.Cit.Hal. 101
191  Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru,  1987, Hal. 20. Dalam Efryan R. 

T. Jacob, Op.Cit.Hal. 101
192  J.E. Jonkers., Handboek van Het Nederlandsch Indische Strafrecht, Leiden: E.J. Brill, 1946, Hal. 

179, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan 
Di Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 24
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De Bussy juga membela adanya pidana mati di Indonesia dengan 

mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya 

terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia 

adalah lebih besar. Mengapa di Indonesia masih dicantumkan secara tegas 

pidana mati dalam suatu kitab undang-undang, sedangkan di Negeri Belanda 

pada waktu itu telah dihapuskan193.

Lemaire menulis bahwa perancang W.c.S. (KUHP) mempunyai alasan kuat, 

bahwa Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negeri jajahan yang mempunyai 

ruang lingkup yang luas, dengan susuan penduduk yang sangat beraneka 

ragam yang pada hakekatnya mempunyai kejadian yang berlainan dengan 

Belanda dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia lebih 

besar dan lebih mengancam daripada Belanda. Susunan pemerintahan dan 

sarana-sarana untuk melaksanakan kekuasaan di Indonesia (Hindia Belanda) 

jauh berbeda dengan di Belanda dan negara-negara di Eropa. Berdasarkan 

itulah maka senjata seperti pidana mati mempunyai watak (karakter) 

menakutkan yang tidak terdapat pada pidana perampasan kemerdekaan 

(Pidana Penjara), tidak boleh dilepaskan194.

Pendapat perancang W.v.S. (KUHP) ini ditunjang oleh kenyataan bahwa 

para penasehat Hindia Belanda tidak ada yang menentang pidana mati, baik 

bagi W.v.S. untuk golongan Eropa maupun W.v.S. untuk golongan Bumiputera. 

Sedangkan dalam praktek ternyata bahwa gubernur jenderal pada umumnya 

tidak mempergunakan wewenang pemberian grasi yang ada padanya195. 

Para perancang W.v.S. (KUHP) menjelaskan pendirian mereka 

selanjutnya, bahwa barulah kalau pengalaman telah membuktikan bahwa 

ketertiban hukum di Indonesia dipertahankan dengan merumuskan tanpa 

perlu dijatuhkannya pidana mati kejahatan-kejahatan berat, maka akan 

193  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op.Cit. Hal. 24
194  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op.Cit. Hal. 24
195  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op.Cit. Hal. 25
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tiba waktunya untuk menghapuskan pidana ini sebagaimana halnya di 

Nederland196.

Karena Indonesia adalah daerah yang luas dengan berbagai macam suku 

bangsa yang bermacam-macam pengaruh dapat menyebabkan ketegangan-

ketegangan serta pula kurangnya sarana-sarana pada kepolisian dan 

pemerintah, maka perlu ada pidana mati197.

Bichon van Ysselmonde masih berkeyakinan bahwa ancaman dan 

pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan  masyarakat 

yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut 

tidak dapat ditiadakannya Kedua-duanya jure divino humano, Pedang 

pidana, seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini 

tak dapat diserahkannya begitu saja, tetapi haruslah dipertahankannya dan 

juga digunakannya198. 

Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada 

keberatan terhadap pidana mati yang sering kali diajukan, bahwa pidana 

mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui, 

bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak 

dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang 

mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi199. Paling 

jauh namanya dapat dibersihkan dari segala fitnah dan nista dan segala 

ketidakadilan yang dijalankan terhadap orang itu diperbaiki terhadap sanak 

saudaranya yang terdekat sedang pidana tak dapat ditarik kembali, merkipun 

196  W.L.G. Lemaire, Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie vergeleken met het 
Ned, W.v.S., Batavia Centrum: Noordhof Kolff, 1934, Hal. 15-16, dalam Andi Hamzah dan A. 
Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 1984, Hal. 24

 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op.Cit. Hal. 25
197  H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem: Tjeenk Willink, 1891, Hal. 

47, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan 
Di Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 25

198  Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati Hukum dan Masyarakat, 1960, Nomor, 3,4,5,6, Hal. 168, 
dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di 
Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 25

199  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op.Cit. Hal. 25-26



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI150

cara yang demikian itu dalam tiap kejadian sangat disesalkan, tetapi tidak 

benar untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan ini bahwa pidana mati 

tak dapat diterima. Sebab di Pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan 

atas alasan-alasan yang benar. Kesesatan dalam putusan hakim yang jarang 

terjadi tidak boleh merupakan ukuran untuk menentukan manfaatnya suatu 

pidana yang diancamkan dan dijatuhkan200.

Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat 

yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang 

tidak mungkin dapat diperbaiki lagi201.  

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-

orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka 

hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara 

yang demikian besarnya202. 

H.G. Rambonnet mengatakan bahwa tugas pemerintah untuk 

mempertahankan ketertiban hukum. Seperti yang telah kita lihat, maka 

mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan melalui pemidanaan. 

Berdasarkan ini pemerintah mempunyai hak untuk mempidana, artinya 

membalas kejahatan. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya 

ketertiban hukum tersebut dalam suatu bagian tertentu saja, maka hubungan 

yang baik akan dapat dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau 

tidak menurutsertakan penjahat itu dalam pergaulan masyarakat dan hal 

direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya 

dan lain sebagainya203. 

Bilamana karena kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban 

pada suatu hak tertentu, tapi meluas, umpamanya pengkhianatan terhadap 

negara maka tujuan pidana mati telah terjawab dengan melenyapkan penjahat 

200  J.E. Jonkers. Op.Cit. Hal. 179, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia 
Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 26

201  Ibid.
202  Ibid.
203  Ibid. Hal. 28
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itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum. Dan satu-satunya untuk 

pengucilan dalam pergaulan masyarakat ialah dapat diwujudkan dengan 

membunuh penjahat. Sebab selagi dia masih hidup, maka dia masih turut 

serta dalam kesejahteraan umum204. 

Oemar Senoadji berpendapat bahwa selama negara kita masih meneguhkan 

diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, 

selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir 

yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati205.

Dalam suatu hal tertentu sungguh dapat dibenarkan menjatuhkan 

pidana mati itu, demikian ini kalau si terhukum yang telah nyata bersalah 

telah memperlihatkan, bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi 

masyarakat, yang benar-benar harus dibuat supaya tidak membahayakan lagi 

dan harus dikeluarkan dari pergaulan hidup206.

Hartawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati 

sebagai suatu sosial defence, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial 

untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun 

ancaman bahaya besar yang mugkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, 

yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan menggangu 

ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia 

bermasyarakat dan beragama/negara. Untuk mencegah dan membasmi 

kacaunya perekonomian rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya 

kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-

anak tak berdosa. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar 

yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak 

kepada masyarakat sebagai kesatuan, untuk menghindarkan dan pembelaan 

terhadap kejahatan-kejahatan dan bahaya besar yang mengancam itu dengan 

memakai senjata, pidana mati salah satu penangkisnya.

204  Ibid
205  Oemar Senoadji, Seminar asas-asas Tata Hukum Nasional dalam Hukum Pidana, dalam Andi 

Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 28

206  Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, Fasco, 1956, Hal. 124
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Justru karenanya pidana mati adalah pertahanan sosial. Kalau dalam 

norma-norma hukum pidana dan etika, setidak-tidaknya dibenarkan untuk 

melakukan (self Defence) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau 

harta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya untuk kepentingan jiwa 

seorang individu207.

Terdapat beberapa pihak yang mendukung adanya hukuman mati, 

yang diambil dari kumpulan-kumpulan berita. Kalangan Komisi Hukum 

Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh pelaksanaan eksekusi 

terhadap terpidana mati. Pemerintah dinilai sudah tepat menerapkan 

hukuman mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berita 

ini berjudul Hukuman Mati Demi Kepentingan Nasional Indonesia. 

Hukuman	Mati	Demi	Kepentingan	Nasional	Indonesia208. 

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan Komisi Hukum Dewan Perwakilan 

Rakyat mendukung penuh pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana 

mati. Pemerintah dinilai sudah tepat menerapkan hukuman mati sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Penerapan eksekusi mati kembali menjadi kontroversi. Kalangan 

pegiat hak asasi manusia dan sejumlah lembaga mendesak pemerintah 

Indonesia menghentikan pelaksanaan hukuman mati menyusul eksekusi 

207  Hartawi A.M. The Death Penalty, Majalah Universitas Diponegoro, tahun I No. 5.dalam Andi 
Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 30

208 Hukuman Mati Demi Kepentingan Nasional Indonesia, Website CNN Indonesia, 
19 Januari 2015 https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 
20150119075847-32-25552/hukuman-mati-demi-kepentingan-nasional-indonesia/, 
diakses pada Pukul: 18:30 pada tanggal 30 September 2017
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mati terhadap enam terpidana mati kasus narkoba Ahad kemarin. 

Namun kalangan politisi dari Komisi III DPR menilai hukuman mati lebih 

banyak membawa manfaat bagi bangsa secara lebih luas.

“Ini demi kepentingan national Indonesia,” kata anggota Komisi III 

dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani saat dihubungi 

CNN Indonesia terkait hukuman mati terhadap enam terpidana mati 

kasus narkoba.

Arsul mengingatkan bahwa hukuman mati masih merupakan hukum 

positif di Indonesia. Bangsa Indonesia saat ini masih membutuhkan 

hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu yang berat. “Seperti kasus 

narkotika ini, bandarnya layak dihukum mati,” ucapnya.

Arsul mengakui di satu sisi memang eksekusi mati memang 

meniadakan sisi HAM pelaku namun di sisi lain menegakkan HAM para 

korban pengguna narkoba. Jumlah orang yang menjadi korban kejahatan 

narkoba jauh lebih banyak ketimbang gembong narkoba yang ditembak 

mati.

Jadi, Arsul mengatakan pemberlakuan hukuman mati masih 

diperlukan di Indonesia untuk menyelamatkan generasi bangsa yang 

jumlahnya sangat banyak.

Lebih jauh Arsul mengungkapkan di Amerika Serikat yang notabene 

sebagai negara yang paling kerap menggaungkan penegakan HAM 

sampai saat ini masih memberlakukan hukuman mati. Sebanyak dua 

per tiga negara bagian di Amerika masih menerapkan hukuman mati.

“38 dari 52 negara bagian di Amerika Serikat itu sampai sekarang 

tetap melaksanakan hukuman mati, dan itu mendapat dukungan yang 

besar di Amerika,” tutur Arsul.

Pada berita tersebut diatas jelas bahwa Kalangan Komisi Hukum 

Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh pelaksanaan eksekusi 

terhadap terpidana mati. Pemerintah dinilai sudah tepat menerapkan 

hukuman mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada 
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berita tersebut mengatakan bahwa hukuman mati itu ada demi 

kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam hal tindak pidana 

narkotika. Pidana mati dijatuhkan pada pelaku pengedaran narkotika, 

karena pada dasarnya narkotika ini dapat merusak masa depan bangsa, 

dan merusak moral pemuda-pemuda yang kelak akan menjadi masa 

depan bangsa Indonesia, oleh karena ini narkotika harus diberantas 

semaksimal mungkin agar tidak berdampak pada kemajuan negara. Oleh 

karena ini sudah sepantasnya bahwa pelaku tindak pidana narkotika 

dijatuhi hukuman mati, hal tersebut agar memberikan efek jera bagi para 

pelaku, dan dengan adanya hal tersebut dapat menekan pengedaran 

narkotika di negeri ini. 

Disamping Kalangan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat yang 

mendukung penuh pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, 

Komisi Perlindungan Anak juga mendukung adanya hukuman mati 

kepada bandar narkoba, berikut adalah 7 alasan komisi perlindugnan 

anak dukung hukuman mati bandar narkoba.

 7	Alasan	Komisi	Perlindungan	Anak	Dukung	Hukuman	Mati	Bandar	

Narkoba209.

 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung langkah 

Kejaksaan Agung yang mengeksekusi mati gembong dan penyelundup 

narkoba. Langkah itu dilakukan sebagai peringatan kepada mereka 

mafia narkoba. Jangan coba-coba membawa masuk dan mengedarkan 

di Indonesia.

 “KPAI mendukung langkah tegas Presiden Jokowi dan Jaksa Agung dalam 

melakukan perang terhadap kejahatan narkoba. Komitmen kuat itu 

ditunjukkan dengan tidak ada kompromi dengan ekskusi mati penjahat 

narkoba,” jelas Ketua KPAI Asrorun Niam dalam pernyataan pers.

209  7 Alasan Komisi Perlindungan Anak Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba, website 
berita Detik News,  19 Januari 2015, https://news.detik.com/berita/ 2806719/7-alasan-
komisi-perlindungan-anak-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba/2, diakses pada Pukul 
19:00, pada tanggal 30 September 2017
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Berikut 7 penjelasan KPAI mendukung hukuman mati pada gembong 

narkoba:

1.  KPAI mendukung langkah tegas Presiden Jokowi dan Jaksa Agung 

dalam melakukan perang terhada kejahatan narkoba. Komitmen 

kuat itu ditunjukkan dengan tidak ada kompromi dengan ekskusi 

mati penjahat narkoba,

2.  KPAI merasa prihatin peredaran illegal narkoba demikian masifnya 

di tengah masyarakat dan terus menyasar ke anak-anak. Prevalensi 

usia anak yang jadi korban narkoba mengalami trend semakin dini. 

Narkoba telah menjadi ancaman serius bagi masa depan anak-anak 

Indonesia. Untuk itu, langkah tegas terhadap penjahat narkoba 

tanpa kompromi adalah wujud konkrit komitmen perlindungan anak, 

komitmen untuk selamatkan anak.

3.  Sedikitnya 4,5 juta masyarakat Indonesia telah menjadi pemakai 

narkoba. Dari jumlah itu, 1,2 juta sudah tidak bisa direhabilitasi 

karena sudah sangat parah dan antara 30 sampai 40 orang setiap 

harinya meninggal dunia karena narkoba. Hukuman berat bagi 

penjahat narkoba adalah salah satu langkah penting dalam wujudkan 

perlindungan anak.

4.  Eksekusi mati terhadap penjahat narkoba justru untuk kepentingan 

menjaga kelangsungan hidup berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat secara umum yang merupakan mandat konstitusi.

5.  KPAI sebagai salah satu lembaga HAM nasional menegaskan, dalam 

konteks HAM, hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, justru 

untuk melindungi hak hidup manusia. Hak hidup dalam konteks HAM 

adalah hak dasar. Hak asasi masyakarat yang bersifat kolektif harus 

didahulukan dari pada hak asasi yang bersifat individu. 

 Perlindungan terhadap hak asasi korban harus didahulukan dari 

pada hak pelaku kejahatan. Ini prinsip umum. Dengan demikian, 

hukuman mati menemukan aspek konstitusionalitasnya dalam 

kerangka perlindungan kepentingan masyarakat yang bersifat 
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umum. Terlebih lagi, MK sebagai institusi penafsir UUD 1945 yang 

jadi konstitusi RI menegaskan, hukuman mati itu konstitusional, 

sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. 

Justru meneguhkannya, penegakan hukuman mati dalam jenis tindak 

pidana tertentu semisal kejahatan narkoba justru dapat berfungsi 

sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia secara 

substantif dan strategis.

6.  Berdasarkan UUD 1945, prinsip HAM di Indonesia mengandung 

kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan mutlak. Setiap 

orang harus menghormati hak orang lain, termasuk nyawa orang lain. 

Sehingga apabila ada yang mengambil nyawa atau pidana tertentu 

yang masuk kategori kejahatan luar biasa, maka dalam rangka 

efek jera, preventid, dan prinsip retributif, maka pidana mati bisa 

diterapkan, dan bahkan dalam kondisi tertentu harus diterapkan. 

 Menganggap hukuman mati bertentangan dengan HAM adalah tidak 

sejalan dengan konstitusi kita, dan menolak legalitas hukuman mati 

adalah tindakan yang tidak sejalan dengan konstitusi, bisa dimaknai 

sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum.

7.  KPAI mendukung Presiden Joko Widodo menolak grasi atau 

permohonan pengampunan bagi terpidana mati narkoba serta 

ketegasannya dalam penegakan hukum. Jangan terpengaruh 

dengan anasir-anasir yang memprovokasi seolah pidana mati 

adalah melanggar HAM, baik elemen dalam maupun elemen luat 

negeri. Saatnya negara menunjukkan independensi, keteguhan dan 

komitmennya pada konstitusi. 

 Tidak tunduk pada tekanan dan penyesatan opini. Negara lain harus 

hormati kedaulatan hukum NKRI, jangan coba-coba menekan. 

Langkah penarikan Dubes Belanda dan Brazil yang dikaitkan dengan 

ekskusi hukuman mati terhadap warganya yang jadi penjahat 

narkoba bisa dimaknai sebagai penghinaan atas kedaulatan hukum 

Indonesia. Itu adalah cermin “teror” intervensi atas kedaulatan 

hukum, dan karenanya Presiden harus tegas.
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 Disisi lain selain pidana mati dijatuhkan kepada pelaku pengedaran 

narkoba, terdapat beberapa pihak mendukung bahwa hukuman 

mati layak diterapkan kepada koruptor. Namun tidak setiap tindak 

pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Melainkan hanya ada 

beberapa ketentuan yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi 

dapat dijatuhi hukuman mati. Pemberlakuan hukuman mati dapat 

diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, manakala 

pelaku melakukan tindak pidana  korupsi pada saat negara dalam 

keadaan darurat bencana atau krisis ekonomi. 

 Vonis	Mati	bagi	Koruptor	Layak	Diterapkan210.

 Hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya sudah dapat 

dilakukan dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini. Namun hal 

itu tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memvonis koruptor 

selama ini.

 “Artinya, kalau Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 

saat ini sedang mengkaji kemungkinan dibelakukannya hukuman 

mati bagi koruptor, sebetulnya dalam Undang-Undang sudah ada 

mengenai ketentuan itu. Jadi tidak perlu harus dikaji lagi, karena di 

Undang-Undang sudah ada,” ujar mantan hakim agung Benjamin 

Mangkoedilaga kepada Suara Karya.

 Menurut Benjamin, ketidakinginan hakim menerapkan hukuman 

mati terhadap koruptor bisa jadi karena kepentingan politik atau hal 

lainnya. Sebaliknya, hakim dalam memutus perkara justru cenderung 

jauh dari rasa keadilan masyarakat.

 “Padahal, saya sangat setuju kalau koruptor itu dihukum mati. 

Sebab, hukuman mati merupakan upaya pemberantasan korupsi 

yang memberikan efek jera. Saya sendiri saat menjadi hakim 

210  Vonis Mati bagi Koruptor Layak Diterapkan, Website Komisi Pemberantasan Korupsi,  
http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/547-vonis-mati-bagi-koruptor-lay
ak-diterapkan, diakses pada Pukul 20:00 pada tanggal 30 September 2017.
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pernah memvonis mati koruptor, kalau tidak salah tahun 1986,” ujar 

Benjamin.

 Terkait dengan itu, ia berharap hakim dapat mempertim-bangkan 

vonis mati terhadap koruptor jika memang pantas.

 Senada, peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan 

Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan, 

penerapan hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sehingga tidak perlu lagi 

ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut.

 Namun demikian, untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor 

tidak serta merta diterapkan bilamana negara tidak dalam bencana 

atau krisis ekonomi.

 “Pemberlakuan hukuman mati dapat diberlakukan manakala 

negara dalam keadaan darurat bencana atau krisis ekonomi. Nah 

persoalannya, kondisi seperti itu kan tidak bisa dipaksakan. Makanya 

sifatnya hanya tertentu saja,” ujarnya menambahkan.

 Wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor mencuat 

setelah ada pernyataan dari anggota Wantimpres bidang hukum 

dan HAM, Albert Hasibuan. Ia menilai, untuk memberikan efek jera, 

perlu ada klausul hukuman mati bagi koruptor. Bahkan pihaknya 

sudah membentuk Tim Kajian Strategi Percepatan Pemberantasan 

Korupsi (TKSPPK). Dalam tim itu, menurut dia, masalah hukuman 

mati sempat dibicarakan, termasuk hukuman seumur hidup.

 Albert megakui, hukuman yang dikenakan pada koruptor selama ini 

masih jauh dari rasa keadilan. Ia mencontohkan hukuman penjara 

3 tahun bagi pelaku yang sudah meraup uang negara hingga Rp 30 

miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaku kriminal lainnya 

yang dapat hukuman lebih berat.

 Ia mengingatkan ucapan Bung Hatta yang menyebut korupsi menjadi 

budaya bagi masyarakat Indonesia. Korupsi pun dianggap sudah 

berkembang dan mengakar tanpa ada efek jera sedikitpun.



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI 159

 Mantan Anggota Komnas HAM ini mengaku prihatin dengan indeks 

korupsi Indonesia dimata dunia internasional. Ia menyebut data 

dari Transparency International tahun 2011 yang menyebut Indeks 

Korupsi Indonesia berada diurutan 100, sama dengan Djibouti sebuah 

negara miskin di Afrika.

 Contoh lainnya, kata Albert, soal kembali tertangkapnya pegawai 

Ditjen Pajak oleh institusi penegak hukum. Hal itu dinilai sebagai 

akibat dari lemahnya hukuman yang dijatuhi oleh hakim yang tidak 

memberikan efek jera. Sebab itu, katanya, sudah tidak selayaknya 

hakim menyatakan adanya hal-hal yang meringankan dalam 

menjatuhkan vonis.

Menurut berita yang dikutip penulis tersebut di atas, tindak pidana 

korupsi dapat divonis hukuman mati apabila tindak pidana korupsi tersebut 

dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat bencana atau krisis 

ekonomi. Sesuai dengan ketentuan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam 

hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)211 dilakukan 

dalam keadaan tertentu212 pidana mati dapat dijatuhkan.

211  Setiap Orang Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau 
Orang Lain Yang Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian 
Negara, Dipidana Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 
4 (Empat) Tahun Dan Paling Lama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp. 
200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar 
Rupiah).

212  Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi 
“Yang Dimaksud Dengan Keadaan Tertentu Dalam Ketentuan Ini Dimaksudkan Sebagaipemberatan 
Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Apabila Tindak Pidana Tersebut Dilakukan Pada Waktu Negara 
Dalam Keadaan Bahaya Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku, Pada Waktu Terjadi 
Bencana Alam Nasional, Sebagai Pengulangan Tindak Pidana Korupsi, Atau Pada Waktu Negara 
Dalam Keadaan Krisis Ekonomi Dan Moneter”.
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PANDANGAN YANG KONTRA 
PIDANA HUKUMAN MATI

Di samping adanya pendapat yang setuju dengan adanya pidana mati, 

disisi lain ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa pidana mati 

seharusnya dihapuskan dalam sistem pidana.

Menurut sarjana Italia Casare Bacceria di dalam bukunya yang berjudul 

“Dei Delliti E Dello Fene” mengatakan bahwa tidak menyetujui hukuman 

mati diberlakukan di masyarakat, yang pada pokoknya mengajukan alasan 

bahwa pidana mati itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan 

social contract, pidana mati dipandang sebagai perbuatan yang amorral213.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa hukuman mati tidak layak dan tidak 

pantas di terapkan di Indonesia. Karena itu, Roeslan Saleh lebih menekankan 

kepada penjara seumur hidup dan pidana-pidana lainnya yang merupakan 

pembatasan dan perampasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan 

seseorang sejalah yang dapat dipandang sebagai pidana, sedangkan hukuman 

mati tidak. Selain itu, juga mendasari pendapatnya yang menentang hukuman 

mati dengan alasan demoralisasi, di mana hukuman mati dianggap sebagai 

hukuman yang merendahkan kewajiban negara214.

Pendapat-pendapat kontra hukuman mati didasarkan dengan alasan 

sebagai berikut: 

213  Ibid. Hal. 226
214  Ibid.

B
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1. Hukuman mati dituding tidak memiliki landasan konstitusional. 

Sistem pemidanaan seharusnya ditujukan mendidik dan memperbaiki 

masyarakat serta pelaku pidana.

2. Dari sisi HAM, Hukuman mati tidak diperbolehkan terhadap siapa pun 

atas kejahatan apa pun. Seberat apa pun kesalahannya, maksimal di 

hukum seumur hidup. Pemerintah pun di minta mematuhi ratifikasi 

pasal-pasal Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik Internasional (International 

Covenant 0n Civil and Political Rights) yang menghapus hukuman mati215.

3. Penjatuhan pidana mati oleh negara adalah pelanggaran HAM bila di 

lakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum 

yang berlaku.

4. Hukuman mati adalah viktimisasi manusia ke manusia

5. Resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah, ketika di kemudian 

hari ternyata terbukti ada kesalahan dalam menjatuhkan putusan dan 

eksekusi mati telah dilakukan, maka pemerintah hanya bisa meminta 

maaf tanpa bisa mengembalikan nyawa si terpidana216.

Ada beberapa dasar menolak ancaman dan mengenakan pidana mati 

yaitu Pertama, alasan keagamaan. Hanya Tuhan yang berkuasa mencabut 

nyawa seseorang. Sangat tidak layak dan bertentangan dengan nilai 

kekuasaan Tuhan, campur tangan manusia atas kekuasaan absolut Tuhan. 

Bagir Manan mengemukakan bahwa memang benar hidup mati ada di 

tangan Tuhan, namun cara mati atau bagaimana mati dapat ditentukan 

oleh alam atau manusia. Makin banyak negara yang menerima eutanasia 

sebagai cara mengakhiri hidup seseorang (karena pertimbangan medis). 

Dokter dibenarkan mematikan bayi dalam kandungan demi keselamatan 

ibu. Dengan demikian yang paling utama menyangkut cara mati. Dilarang 

menyebabkan mati dengan cara kekerasan atau kekejian atau sewenang-

215  Karina Ayu Ningtyas, Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Mati, dalam Habib Shulton Asnawi, 
Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Jurnal 
SUPREMASI HUKUM, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, Hal. 41

216  Habib Shulton Asnawi, Op.Cit. Hal. 42
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wenang, melainkan harus dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 

martabat atau karena tuntutan keadilan. Kedua, alasan hak asasi manusia. 

Pidana mati bertentangan dengan HAM yaitu the right to life, liberty and 

happiness (pursuit of happiness). Bagi yang dekat dengan agama, akan 

melihat persoalan HAM sebagai anugerah Tuhan, sedangkan bagi kaum yang 

semata-mata berdasarkan akal (kaum naturalis) melihat HAM seperti hak 

untuk hidup sebagai the natural right. Apakah alam juga memberi kekuasaan 

kepada seseorang secara kejam membunuh orang lain (seperti berbagai 

kasus penembakan yang menyebabkan berpuluh-puluh anak yang sedang 

berada di kelas dan tidak berdosa ditembak dan terbunuh). Oleh karena itu, 

ada semacam contradictio interminis apabila pembunuh-pembunuh kejam 

itu tidak boleh dikenakan pidana mati217.

Menurut Van Bemmelen pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, 

pemerintah mengakui ketidakmampuannya dan kelemahannya. Ia tak 

dapat lagi menguasai keadaan dan tidak berusaha mencari jalan-jalan lain 

dan sebab itu terjadilah keadaan bahaya yang definitif. Selama tidak ada 

keadaan ini problemnya adalah dapatkah dipertanggungjawabkan pidana 

mati itu sebagai pembalasan dendam atau alat untuk menakuti218. Jikalau 

pembalasan terhadap pembuat yang sebanding dengan kesalahannya maka 

Leo Polak konsekuen kepada pengucapan “keadilan pembalasan melarang 

pidana mati”. Alasannya jika pidana mati segera dilaksanakan, maka manusia 

tidak merasakan pidana itu. Selama pidana mati belum dilaksanakan tetapi 

telah diputuskan, maka si terpidana menjadi tersiksa ketakutan yang tidak 

dimaksudkan sebagai pidana219. 

217  Bagir Manan, Menurut Majelis Mahkamah Agung Hukuman Mati Bertentangan dengan UUD 
1945, Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 328 Maret 2013, Hal. 19.

218  Van Bemmolen, Het Probleem van de Doodstraf, Amsterdam, 1948, Hal: 52, dalam Andi Hamzah 
dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, Jakarta, 
Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 40

219  Deo Polak, De vergeldende gerechtigheid verbeid de Doodstraf, Hand Verineging, voor in Mensch 
en Maatschappij, 1928, dl. IV, Hal: 353-370, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana 
Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 
40



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI 163

Is Cassutto berpendapat bahwa pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran 

yang serius. Pertama-tama kami terbentur pada kemungkinan terjadinya 

kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki. Dan mengenai Indonesia 

ditambahkannya bahwa suatu keadaan khusus di Indonesia ialah tak dapat 

dipercayai dan mudahnya disuap kebanyakan saksi-saksi bangsa Indonesia220.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) setidaknya menyarikan 

sembilan alasan untuk menolak hukum mati di Indonesia221:

Pertama, bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM. 

Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UUD 1945 

sebagai hukum dasar tertinggi, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan 

Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam 

Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada 

setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Kedua, hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan 

tidak manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga 

yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah berulangkali 

menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu 

tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan 

derajat dan martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan 

UUD 1945, Undang-Undang HAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil 

dan Politik (ICCPR, praktik eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan 

Kovensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam 

hukum nasionalnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

220  Is Cassutto, Het Srafrecht van Ned Indie, bagian ke-1 cetakan ke-4, Hal. 213, dalam Andi Hamzah 
dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, Jakarta, 
Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 40

221  9 Alasan Menolak Hukuman Mati di Indonesia, Website Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 
(ELSAM), 12 April 2015, http://elsam.or.id/2015/04/9-alasan-menolak-hukuman-mati-di-
indonesia/ diakses pada pukul 13:45, 30 September 2017
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Ketiga, rapuhnya sistem peradilan pidana, sehinggga sangat terbuka 

peluang kesalahan penghukuman. Dalam banyak kasus, termasuk di 

Indonesia, kesalahan penghukuman (wrongful conviction) menjadi sesuatu 

yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana.Kombinasi dari 

kurangnya kontrol peradilan yang efektif, khususnya terhadap panjangnya 

masa penahanan pra-persidangan, tiadanya suara bulat untuk suatu putusan 

hukuman mati, kurangnya mekanisme banding yang efektif, serta kebutuhan 

atas suatu proses peradilan yang fair trial, telah membuka peluang terjadinya 

kesalahan penghukuman. Padahal dalam praktik hukuman mati, kesalahan 

penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (irreversible).

Keempat, tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. 

Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam 

(retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana 

telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (restorative justice). 

Secara formal hal ini seperti mengemuka di dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maupun 

penegasan-penegasan rumusan di dalam Rancangan KUHP dan Rancangan 

KUHAP yang akan segera dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Kelima, efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka. 

Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk 

mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survey 

komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan 

fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukan bahwa eksekusi hukuman mati 

memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. 

Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR Event on Abolishing the Death 

Penalty 2012 bahkan mengatakan, alasan efek jera adalah sebagai suatu hal 

yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir.

Keenam, penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat 

eksekusi. Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak 

hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi 

juga oleh keluarganya (co-victims). Penderitaan tersebut terjadi dalam 
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beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik 

distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk 

kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka.

Ketujuh, mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar 

negeri. Laporan resmi Kementerian Luar Negeri mencatat sedikitnya 229 

WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Dari jumlah tersebut 131 

orang diantaranya terjerat kasus narkotika, dan 77 orang lainnya didakwa 

kejahatan menghilangkan nyawa. Sikap keras pemerintah Indonesia untuk 

terus melanjutkan praktik eksekusi hukuman mati, tentu akan berdampak 

besar dan mempengaruhi upaya advokasi untuk menyelematkan ratusan 

WNI yang terancam hukuman mati tersebut.

Kedelapan, merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. 

Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, pelaksanaan eksekusi pidana 

mati kepada warga negara Brasil dan Belanda mengakibatkan penarikan 

diri Duta Besar Brasil dan Belanda untuk Indonesia, yang diikuti dengan 

penundaan penerimaan surat kepercayaan Duta Besar Designate Indonesia 

untuk Brasil oleh Presiden Brasil. Tidak hanya itu, pemberian predikat “E” – 

sebagai predikat terburuk – dari Komite HAM PBB juga menjadi bukti konkrit 

bahwa komunitas internasional memiliki sentimen negatif atas kebijakan 

pemerintah Indonesia ini.

Kesembilan, kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan 

praktik hukuman mati. Laporan Amnesty International menyebutkan, 

sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan 

kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (de jure) 

maupun secara praktik (de facto). Sedangkan yang masih menerapkan dan 

menjalankan praktik hukuman mati, tinggal 55 negara.

Perdebatan pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebenarnya sudah 

sejak lama terjadi, namun baru-baru ini perdebatan pelaksanaan hukuman 

mati kembali ramai diperbincangkan oleh publik Indonesia dan bahkan 

internasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh rencana pemerintah Indonesia 

yang akan mengeksekusi terpidana mati tahap dua yang umumnya terpidana 
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kasus narkoba, rencana tersebut kemudian terlaksana pada 21 April 2015 

pada dinihari di Nusakambangan222

Masyarakat Indonesia khususnya para yuris terbelah dalam menyikapi 

pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sebagian mendukung pelakasanaan 

hukuman mati dan sebagian lagi menentangnya. Pada umumnya masyarakat 

yang menolak pemberlakuan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman 

mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusi (HAM) seperti yang selalu 

disuarakan oleh Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak 

Kekerasan) dalam menentang pemberlakuan hukuman mati223.

Untuk menilai secara objektif tentang pemberlakuan hukuman mati di 

Indonesia, ada baiknya untuk mencermati pertanyaan yang dilontarkan oleh 

Sahetapy tentang pelaksanaan hukuman mati Indonesia, beliau mengatakan, 

dapatkah secara ilmiah dijalin suatu hubungan timbal balik antara pidana 

mati dan Pancasila dan apakah kesadaran hukum dari bangsa Indonesia 

masih dapat mengizinkan dan atau mempertahankan pidana mati. Roeslan 

Saleh, berpendapat tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia karena 

beberapa alasan, pertama, putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi kalau 

ada kekeliruan, kedua, mendasarkan landasan falsafah Negara pancasila, 

maka pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan. Sebagaimana 

Roeslan Saleh, Sahetapy, juga mempunyai pendapat yang sama, beliau 

menyatakan, hukuman mati bertentangan dengan Pancasila224.

Sejalan dengan pendapatnya Roeslan Saleh tersebut, Arief Sidharta, juga 

menolak pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, beliau mendasarkan 

pendaptnya terhadap Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa, hak untuk 

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 

222  Burhan Mahasiswa Fakultas Hukum UMJ, Pro Kontra Pidana Mati Di Indonesia, website Hukum 
Pedia.com, 30 April 2015, http://www.hukumpedia.com/keluarga/pro-kontra-pidana-mati-di-
indonesia, diakses pada Pukul 21:02, pada tanggal 30 September 2017

223  Ibid
224  Ibid



DIALEKTIKA HUKUMAN MATI 167

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apa pun, beliau menegaskan “hak untuk hidup” masuk ke dalam kelompok 

hak nonderogalbe, berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior. 225.

225  Ibid
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Pendapat Arif Sidharta, menurut pandangan penulis sangat lemah, karena 

dalam redaksi Pasal 28 I tersebut bukan hanya “hak untuk hidup” yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun juga “hak untuk tidak disiksa” 

masuk dalam rumusan Pasal 28 I UUD 1945 tersebut, sedangkan hukuman 

dalam bentuk apapun merupakan penyiksaan seperti yang tercantum dalam 

Pasal 10 KUHP. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan hukuman 

penjara dan lain-lainya seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, apakah 

kemudian setiap pelaku kejahatan tidak dapat dihukum karena setiap orang 

berhak untuk tidak disiksa sebagaimana Pasal 28I UUD 1945. Kalau kita 

mengacu kepada Pasal 28 J UUD 1945 dimana Negara diberikan hak untuk 

memberikan pembatasan-pembatasan dengan undang-undang terhadap 

hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati adalah 

konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945226.

Selain itu, pemberian hukuman mati tidak dapat dilihat dari satu aspek 

saja yaitu terpidana, namun juga dari aspek yang lain yaitu dari akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatan terpidana, sebagaimana pendapat A Muhammad 

Asrun, beliau menyatakan pemahaman yang benar terhadap pemberlakuan 

hukuman mati terkait kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti 

kejahatan narkotika harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap hak 

hidup (the right to life) banyak orang227.

226  Ibid
227  Ibid

C
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Sejalan dengan pendapat A Muhammad Asrun, menurut Didik Endro 

Purwo Laksono, Fungsi secara khusus dari hukum pidana yaitu secara 

khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan, tindakan 

atau aktivitas atau kegiatan yang membahayakan. Yang dimaksud dengan 

Kepentingan Hukum itu sendiri, yaitu : kepentingan hukum terhadap nyawa 

manusia. Maknanya di sini yaitu bahwa siapapun tidak boleh melakukan 

perbuatan, kegiatan, aktivitas yang membahayakan atau melanggar 

kepentingan hukum yang berupa nyawa manusia. Bagi siapa saja yang 

membahayakan atau melanggar kepentingan hukum terhadap nyawa 

manusia, dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, misalnya 340 KUHP, 338 

KUHP, 359 KUHP228.

Bagaimana dengan sosiologis masyarakat Indonesia berkenaan dengan 

pelaksanaan hukuman mati. Dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia 

sebelum dan pasca pelaksanaan eksekusi mati yang baru-baru ini dilakukan 

oleh pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat 

Indonesia setuju dengan adanya hukuman mati, khususnya terpidana kasus 

Narkotika. Karena tidak ada gerakan masyarakat yang menolak terhadap 

eksekusi mati tahap II tersebut, kecuali hanya sebagian kecil dari elemen 

masyarakat yang menolak hukuman mati229.

Selain itu dari faktor kesejarahan, hukuman mati telah eksis atau 

diterapkan di bumi Nusantara sejak sebelum kemerdekaan Indonesia untuk 

kasus kejahatan yang dapat merusak tatanan sosial dan keseimbangan 

masyarakat sebagaimana yang diungkapkan Soepomo. Sebagaimana yang 

telah menjadi kesepakatan dunia internasional bahwa kejahatan Narkotika 

masuk kedalam kategori white cholar crime (kejahatan kerah putih) sehingga 

penjatuhan pidana mati terhadap kejahatan tersebut sangat wajar, karena 

Narkoba dan sejenisnya dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat 

dan dapat mengancam keseimbangan masyarakat230.

228  Ibid
229  Ibid
230  Ibid
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Berbeda pendapat dengan yang tadi telah dibahas diatas mengenai 

pihak yang Pro dengan adanya hukuman mati, pada kasus ini justru menolak 

adanya hukuman mati kepada pelaku tindak pidana narkoba. Berikut adalah 

cuplikan beritanya:

 Jakarta, CNN Indonesia231 -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi 

Sektor Keamanan secara tegas menolak kemungkinan penerapan 

hukuman mati bagi empat warga negara Taiwan pelaku penyelundupan 

satu ton sabu-sabu yang tertangkap di wilayah Serang, Banten .

 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

memayungi sejumlah LSM seperti Imparsial, KontraS, ELSAM, 

Lesperssi, Lokataru, LBH Jakarta, ICW, Setara Institute, dan LBH Pers.

 “Kita harusnya cek mekanisme interpol, lacak jaringannya dari mana. 

Dia (pelaku hukuman mati) bisa jadi informan terbaik yang kita punya,” 

kata Puri Kencana Putri, anggota koalisi yang mewakili KontraS, dalam 

temu media di Jakarta.

 Koalisi berpendapat hukuman mati bukan solusi memberantas kejahatan 

narkotika, termasuk terorisme. 

 Dalam kasus narkotika, barang haram tersebut masih beredar di tengah 

masyarakat meski sejumlah pengedar yang tertangkap telah dieksekusi 

mati.

 “Solusinya supaya pelaku jera, koreksi sistem imigrasi, sistem kordinasi 

penegakkan hukum lintas negara, sistem perbatasan, maanfaatkan saja 

hubungan bilateral yang sudah dibangun tahun lalu,” tutur Puri.

 Koalisi juga menilai penerapan hukuman mati bagi kasus terorisme gagal 

menimbulkan efek jera. Untuk itu, koalisi meminta delik pidana mati 

dalam Undang-Undang Antitetorisme seharusnya dihapus.

231 Koalisi LSM Tolak Hukuman Mati Bagi Penyelundup 1 Ton Narkoba,  CNN Indonesia 
17 Juli 2017 https://www.cnnindonesia.com /nasional/20170717155320-20-228412/
koalisi-lsm-tolak-hukuman-mati-bagi-penyelundup-1-ton-narkoba/, diakses pukul: 14:17 
pada tanggal 30 September 2017
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 Ada tiga argumen untuk menghapusnya. Pertama, dari segi efektivitas. 

 Puri mengatakan, hukuman mati yang diharapkan memberi efek jera pada 

kenyataannya tidak berbanding lurus dengan naik atau turunnya tingkat 

kejahatan. Sebab, jumlah kejahatan tidak terpengaruh oleh besarnya 

hukuman yang diberikan.

 Kedua, lanjut Puri, pada prinsipnya keputusan hakim dalam memutus 

salah-benarnya seseorang sebenarnya bersifat relatif. 

 “Tak ada hakim yang secara mutlak seratus persen dapat menentukan 

salah-benarnya seseorang karena hakim hanya menafsirkan dan 

menyimpulkan suatu peristiwa yang melanggar hukum,” ujarnya.

 Argumen terakhir, koalisi menyebut penerapan hukuman mati 

bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia (HAM) 

internasional. 

 Sejak Perppu Nomor 1 tahun 2002 disahkan oleh DPR menjadi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003, pemerintah telah mengeksekusi mati 

sejumlah terpidana kasus kejahatan.

 Dalam kasus terorisme, hukuman mati dilaksanakan pada semua 

eksekutor peledakan Bom Bali 2002 silam, yakni Amrozi bin H. Nurhasyim, 

Ali Ghufron, dan Imam Samudera.

 Sedangkan dalam kasus narkoba, vonis hukuman mati diberikan kepada 

Freddy Budiman atas kepemilikkan 1,4 juta pil ekstasi dan pabrik ekstasi 

di penjara, tahun 2016 lalu.

Berdasarkan cuplikan berita tersebut diatas, terlihat bahwa Koalisi 

Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara tegas menolak 

kemungkinan penerapan hukuman mati bagi pelaku penyelundupan sabu-

sabu. Seorang anggota koalisi tersebut beranggapan bahwa hukuman mati 

tidak memberikan efek jera, dan jumlah kejahatan tidak terpengaruh oleh 

besarnya hukuman yang diberikan, disamping itu menurut koalisi tersebut 

diatas menyebutkan bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan 

ketentuan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. 
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Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso, justru sebaliknya, ia tidak 

menyetujui jika hukuman mati dijadikan hukuman alternatif, Hukuman Mati 

justru harus menjadi hukuman pokok. Hal tersebut tercantum pada berita 

harian Kompas, yang menyatakan bahwa Buwas tolak hukuman mati jadi 

alternatif. Beritanya adalah sebagai berikut:

 JAKARTA, KOMPAS.com232 - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi 

Waseso tidak setuju jika hukuman mati dijadikan hukuman alternatif.

 “Memang saya tidak memiliki kewenangan akan hal itu ya. Tapi pemikiran 

saya bilang, itu tidak bisa,” ujar Budi di Kantor BNN, Jakarta, Jumat 

(28/4/2017).

 Apalagi, terpidana yang dialihkan hukumannya tersebut adalah terpidana 

kasus kejahatan narkotika.

 Buwas, sapaan Budi, berpendapat, pelaku kejahatan narkotika harus 

dilihat dari sisi kerusakan yang ditimbulkan kepada masyarakat.

 “Pelaku melakukan pembunuhan massal, dia sudah menghancurkan 

negara. Jadi jangan dikasih keringanan. Harusnya hukuman mati, ya 

langsung laksanakan hukuman mati,” ujar Buwas.

 Data BNN tahun 2015, sebanyak 4.098.059 penduduk Indonesia 

mengonsumsi narkotika. Bahkan, survei terbaru 2016 menunjukan 

peningkatan konsumen narkotika menjadi di atas 5 juta.

 Adapun, rentang usia konsumen narkotika di Indonesia, yakni dari 10 

tahun hingga 59 tahun. Jumlah paling besar berada pada usia produktif.

 “Nah, sekarang niat kita untuk menyelamatkan bangsa ini atau enggak? 

Kalau memang niatnya menghancurkan negara, silahkan saja,” lanjut dia.

 Hukuman mati di Indonesia direncanakan tidak lagi menjadi hukuman 

pokok. Hukuman mati nantinya bakal menjadi hukuman alternatif saja.

 “Dalam rencana revisi Undang-Undang KUHP memang mau dibuat 

232  Buwas Tolak Hukuman Mati Jadi Alternatif, Website Kompas.com, 28 April 2017, 
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/28/12061901/ buwas.tolak.hukuman.mati.
jadi.alternatif.ini.alasannya, diakses pada Pukul: 14:50, 30 September 2017
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begitu. Hukuman mati nantinya akan menjadi hukuman alternatif 

saja,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Istana 

Kepresidenan, Jakarta Rabu (29/3/2017).

 Nantinya, seorang narapidana yang divonis hukuman mati akan dipantau 

oleh tim independen di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

 Jika sang napi dinilai bertobat, maka hukuman mati bisa dibatalkan dan 

diganti dengan hukuman penjara dengan masa tertentu.

 “Misalnya (dinilai) 10 tahun, dia berkelakuan baik, ada pertobatan, bisa 

diubah,” ujar Yasonna.

 Tim independen tersebut sendiri akan dibentuk berdasarkan peraturan 

pemerintah. PP itu juga akan mengatur kriteria seorang terpidana mati 

yang dapat dialihkan hukumannya.

 Revisi Undang-Undang KUHP di DPR itu sendiri berlangsung cepat. Jika 

tidak ada aral melintang, Yasonna meyakini Undang-Undang hasil revisi 

akan diputuskan bulan Mei 2017.

Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa ke depan besar 

kemungkinan hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pokok di Indonesia, 

melainkan hanya hukuman alternatif saja, seperti yang dikatakan oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Berdasar berita 

tersebut, seorang yang dipidana mati dapat diberikan pengampunan apabila 

narapidana bertobat, maka hukuman mati dapat dibatalkan dan diganti 

dengan hukuman penjara dengan masa tertentu. Tentu dialektika ini tidak 

berhenti di sini.

Disamping itu B.J. Habibie mantan Presiden Republik Indonesia ke-3 tidak 

setuju dengan adanya hukuman mati di Negara Indonesia. Mantan Presiden 

Bacharuddin Jusuf  Habibie menyatakan dengan tegas menolak praktik 

hukuman mati. BJ Habibie mengatakan bahwa ia berkeyakinan bahwa orang 

lahir, ketemu jodohnya, meninggal, ditentukan oleh Allah. Jadi saya tidak 

mau, tidak berhak menentukan hukuman mati. Pernyataan ini disampaikan 
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Habibie dalam peluncuran buku Politik Hukuman Mati di Indonesia, kumpulan 

hasil studi tentang hukuman mati yang dihimpun sosiolog Robertus Robet 

dan advokat Todung Mulya Lubis. Habibie menyatakan setuju bila hukuman 

mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie., hukuman mati suatu hari nanti 

harus dihapuskan. Namun penghapusan itu harus bertahap. Ia berpendapat 

saat ini hukuman mati masih bisa diterapkan untuk jenis kejahatan tertentu 

demi “menyerap kemarahan masyarakat233

Salaah satu bentuk dialektika yang menarik dan terjadi di Indonesia 

adalah pengenaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan Narkoba. Pro 

Kontra Hukuman Mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba). 234 Dalam keadaan 

darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah 

membunuh dan merampas hak hidup sekitar 40 sampai dengan 50 warga dan 

generasi muda Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap 

satu orang pelaku kejahatan narkoba.

Hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba (drug-related 

criminals) kembali menjadi perdebatan publik. Kontroversi semakin tajam 

ketika Pemerintah RI berencana mengeksekusi terpidana warga negara asing 

yang terlibat kejahatan narkoba, khususnya warga Australia anggota “Bali 

Nine”. Lalu, apakah hukuman mati itu sendiri adalah hukuman yang adil, 

manusiawi, dan konstitusional? Kajian ini membahas argumen-argumen 

kelompok yang kontra dan yang pro-hukuman mati, khususnya terhadap 

pelaku kejahatan narkoba.

Hukuman mati telah lama, dan tampaknya akan tetap, menjadi topik debat 

klasik di antara para ilmuwan filsafat dan hukum. Masing-masing kelompok, 

233  Mantan Presiden Habibie tak setuju Hukuman Mati, Website BBC Indonesia, 31 Mei 
2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/ 2016/05/160531_indonesia_
habibie_hukumanmati, diakses pada pukul 15:05, pada tanggal 30 September 2017

234  Pro Kontra Hukuman Mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba), Humas, Diposkan pada: 9 Maret 
2015, Oleh: Roby Arya Brata, Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia http://setkab.go.id/
pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba/, diakses pada Pukul 20:17, pada 
tanggal 30 September 2017
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baik yang menentang (kelompok abolisionis) maupun yang mendukung 

hukuman mati (kelompok retensionis), mendasarkan pendapatnya pada 

argumen yang kuat.

1. Argumen Kontra

Kaum abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. 

Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan 

martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas 

dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman 

mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 

negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa 

dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Charter of 

Fundamental Rights of the European Union tahun 2000.

Majelis Umum PBB pada 2007, 2008, dan 2010 mengadopsi resolusi 

tidak mengikat (non-binding resolutions) yang mengimbau moratorium 

global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II International 

Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR akhirnya melarang 

penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait. Dasar 

argumen selanjutnya yang dikemukakan kelompok abolisionis adalah 

konstitusionalitas hukuman mati. Kaum abolisionis di Amerika Serikat, 

misalnya, menentang hukuman mati karena hukuman ini bertentangan 

dengan Amendemen VIII Konstitusi Amerika Serikat.

Dasar argumentasi konstitusional juga telah digunakan oleh kaum 

abolisionis di Indonesia. Pada 2007, dua WNI terpidana mati kasus 

narkoba, yaitu Edith Sianturi dan Rani Andriani, serta tiga warga Australia 

anggota “Bali Nine”, yakni Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott 

Rush, mengajukan permohonan uji konstitusional kepada Mahkamah 

Konstitusi atas pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika.
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Kuasa hukum pemohon berargumentasi pasal pidana mati Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 28 A 

Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Namun permohonan para 

pemohon ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang pada 

intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius 

merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia.

Kelompok abolisionis juga membantah alasan kaum retensionis 

yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera dan, karena 

itu, akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya kejahatan terkait 

narkoba. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi 

positif antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba.

2. Argumen pro

Kelompok retensionis tidak kalah sengit mengajukan argumen 

yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati 

memberi efek cegah terhadap penjahat potensial kejahatan narkoba. 

Bila menyadari akan dihukum mati, penjahat demikian setidaknya akan 

berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan narkoba.

Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju 

yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi, yang memberlakukan 

hukum Islam dan hukuman mati, memiliki tingkat kejahatan yang rendah. 

Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime pada 2012, 

misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100 ribu orang. 

Bandingkan dengan Finlandia yang sebesar 2,2; Belgia 1,7; dan Rusia 10,2.

Kaum retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang 

mengatakan hukuman mati (terhadap penjahat narkoba) bertentangan 

dengan kemanusiaan. Sebaliknya, mereka berpendapat justru 

kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan 

perikemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan 

yang merenggut hak hidup tidak hanya satu orang, melainkan banyak 
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manusia. Kelompok retensionis berpendapat, hukuman mati terhadap 

penjahat narkoba tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah 

dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Amerika Serikat pun, hukuman 

mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam kasus Gregg vs Georgia, 

Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan, “The punishment of 

death does not violate the Constitution.”

Dari berbagai argumen yang dikemukakan kelompok abolisionis dan 

retensionis, sesungguhnya dapat diambil kebijakan sintesis hukuman mati 

bagi penjahat narkoba di Indonesia. Dalam keadaan darurat  narkoba seperti 

sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah merusak generasi muda dan 

merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia, adalah adil menjatuhkan 

hukuman mati terhadap satu orang penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan 

utamanya adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman 

mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat 

narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan 

yang serius dan luar biasa itu.

Tetapi hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba 

yang paling jahat, seperti pemroduksi dan pengedar narkoba. Selain itu, 

hukuman mati harus sangat berhati-hati dijatuhkan. Dalam sistem peradilan 

pidana yang korup seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi 

korban peradilan sesat (miscarriage of justice). Bahkan di Amerika Serikat 

sekalipun yang sistem peradilan pidananya relatif cukup baik, dalam periode 

1900-1987 23 orang telah dihukum mati karena kekeliruan peradilan.

Karena itu, untuk mencegah miscarriage of justice, terdakwa kejahatan 

narkoba harus diberi hak melakukan upaya hukum yang adil. Misalnya, 

dalam sidang kasasi, terdakwa wajib diadili sendiri oleh sembilan hakim 

agung pidana Mahkamah Agung. Untuk mengumpulkan bukti-bukti baru 

yang meyakinkan (novum), ia pun diberi hak untuk mengajukan peninjauan 

kembali tanpa batas waktu.

Apabila terdakwa pada akhirnya dipidana mati, ia pun masih memiliki 

kesempatan mengajukan grasi atau permintaan ampun. Ia dapat mengajukan 
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permintaan ampun kepada parlemen sebagai wakil rakyat yang telah 

dirugikan. Jika grasinya diterima, hukumannya diperingan. Peringanan 

hukuman hanya boleh diberikan menjadi minimal 20 tahun penjara. Namun, 

bila ditolak, ia masih memiliki kesempatan memohon grasi kepada presiden.

Apabila Indonesia telah terbebas dari darurat narkoba dan kedaulatan 

hukum telah ditegakkan, hukuman mati terhadap penjahat narkoba sebaiknya 

dihapuskan. Dampak kejahatan narkoba dalam keadaan “normal” tidaklah 

seburuk seperti dampak kejahatan narkoba dalam keadaan darurat. Hukuman 

mati hanyalah salah satu cara untuk mencegah meluasnya kejahatan 

narkoba. Memberantas korupsi dalam proses penegakan hukum antinarkoba, 

mengurangi permintaan akan narkoba, dan merehabilitasi korban narkoba 

adalah beberapa cara lain yang efektif untuk memberantas kejahatan itu.

Selain itu, meskipun kita telah mendesain sistem peradilan pidana dengan 

baik untuk mencegah miscarriage of justice, kemungkinan menghukum 

mati orang yang tidak sepantasnya dihukum mati tetap ada. Kita tidak ingin 

menghukum mati anak manusia yang tidak bersalah. Sebab, seperti yang 

dikatakan ahli hukum abad ke-12, Moses Maimonides, “It is better and more 

satisfactory to acquit a thousand guilty persons than to put a single innocent 

man to death.” Membunuh satu manusia (yang tidak bersalah), sesungguhnya 

adalah seperti membunuh seluruh manusia, begitulah yang difirmankan Sang 

Maha Adil (QS. AL Maidah/5 : 32).

Pemerintah Indonesia di masa depan perlu mengkaji opsi kebijakan untuk 

memberikan hukuman pidana terberat bagi terpidana warga negara asing 

berdasarkan sistem pemidanaan negara asal warga negara itu (bisa hukuman 

mati atau seumur hidup). Misalnya, bila peradilan Indonesia menjatuhkan 

hukuman mati bagi warga negara asing yang di negaranya tidak ada hukuman 

mati maka Presiden RI dapat mengabulkan grasi warga negara asing tersebut 

dengan meringankan atau memberikan hukuman terberat menurut sistem 

pemidanaan di negaranya, misalnya hukuman seumur hidup.

Banyak warga negara Indonesia juga terancam hukuman mati di beberapa 

negara. Sebagai negara tentu kita akan berusaha melindungi mereka. Namun, 
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sebagaimana ditegaskan dalam piagam PBB dan hukum internasional kita 

memahami dan menghormati kedaulatan (hukum) negara lain.

Kita berharap penerapan hukuman mati oleh Indonesia terhadap 

penjahat narkoba yang telah merampas hak hidup banyak manusia tidak 

seharusnya merusak hubungan baik dan kerja sama bilateral antara Indonesia 

dan negara lain yang telah lama dan susah payah dibangun. Bila itu terjadi, 

tentu yang dirugikan adalah rakyat kedua negara. Sudah semestinya kita 

bersatu bergandengan tangan melawan kejahatan yang serius ini.

Sebanyak 84 negara turut menandatangani Protokol Opsional Kedua 

Kovenan Internasional, tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang bertujuan 

untuk menghapus hukuman mati di New York, 15 Desember 1989 silam. 

Sebagaimana dilansir dari treaties.un.org, Jumat 13 Maret 2015, protokol 

tersebut telah didaftarkan sejak 11 Juli 1991, dengan Nomor. 14668 dan telah 

dicetak dalam Bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol. Laman 

tersebut juga menyebut bahwa teks protokol yang telah dicetak kedalam 

enam bahasa itu, sama-sama otentik, sebagaimana diadopsi oleh Resolusi 

44/1281 tertanggal 15 Desember 1989 dan disetujui oleh 44 Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)235.

Selain itu, peraturan internasional tersebut juga terbuka untuk 

ditandatangani di Markas Besar PBB di New York oleh semua negara yang 

telah menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik236.

Berikut negara-negara yang telah menandatangani hukum internasional, 

kecuali Indonesia, perihal pidana cabut nyawa sekaligus diterapkan di 

peraturan domestik negara peserta237:

235 Website Berita Okezone. https://news.okezone.com/ read/2015/04/28/337 
/1141582/84-negara-kecuali-indonesia-yang-hapus-hukuman-mati. diakses pada Pukul 
11.19, tanggal 23 September 2017

236  Ibid.
237  Ibid.
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1. Albania meski bukan negara penandatangan saat perjanjian, namun 

Albania menyatakan ikut terlibat (aksesi) sejak 17 Oktober 2007 

2. Andorra turut menandatanatangi perjanjian tersebut pada 5 Agustus 

2002, kemudian negara tersebut meratifikasinya sejak 2 September 2006.

3. Angola, turut menandatangani pada 24 September 2013 dan belum 

meratifikasi.

4. Argentina, menyatakan keterlibatan pada 20 Desember 2006 dan 

meratifikasinya sejak 2 September 2008.

5. Australia, mnyetakan diri terlibat aksesi peraturan tersebut sejak 2 

Oktober 1990.

6. Austria mengikuti penandatanganan pada 8 April 1991 dan meratifikasi 

sejak 2 Maret 1993.

7. Azerbaijan, menyatakan diri aksesi sejak 22 Jan 1999.

8. Belgia, mengikuti perjanjian sejak 12 Jul 1990 dan meratifikasinya pada 

8 Desember 1998.

9. Benin, menyatakan diri terikat secara aksesi sejak 5 Juli 2012.

10. Bolivia, turut menyatakan terikat berdasarkan aksesi pada 12 Jul 2013.

11. Bosnia-Herzegovina, menandatangani perjanjian itu pada 7 September 

2000 dan meratifikasinya sejak 16 Maret 2001.

12. Brazil, menyatakan diri ikut aksesi perjanjian tersebut pada 25 September 

2009.

13. Bulgaria, menandatangani pada 11 Maret 1999 dan meratifikasi sejak 

10 Agustus 1999.

14. Cape Verde, menyatakan ikut aksesi sejak 19 Mei 2000.

15. Kanada, menandatangani secara aksesi sejak 25 November 2005.

16. Cile, menyatakan terlibat sejak 15 November 2001 dan meratifikasi pada 

26 September 2008.

17. Kolombia, menyatakan turut terlibat aksesi sejak 5 Agustus 1997.

18. Kosta Rika, menandatangani perjanjian sejak 14 Februari 1990 dan 

meratifikasi pada 5 Juni 1998.

19. Kroasia, terlibat secara aksesi sejak 12 Oktober 1995.
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20. Siprus, terlibat secara aksesi sejak 10 September 1999.

21. Republik Ceko, terlibat secara aksesi sejak 15 Juni 2004.

22. Denmark, turut menandatangani sejak 13 Februari 1990 dan meratifikasi 

pada24 Februari 1994.

23. Djibouti, terlibat secara aksesi sejak 5 November 2002.

24. Ekuador, terlibat secara aksesi pada 23 Februari 1993.

25. El Salvador, terlibat secara aksesi pada 8 April 2014.

26. Estonia, terlibat secara aksesi pada 30 Januari 2004.

27. Finlandia, tutrut menandatangani sejak 13 Februari 1990 dan diratifikasi 

4 Aprril 1991.

28. Perancis, terlibat secara aksesi sejak 2 Oktober 2007.

29. Gabon, terlibat secara aksesi 2 April 2014.

30. Georgia, terlibat secara aksesi sejak 22 Maret 1999.

31. Jerman, turut menandatangani sejak 13 Februari 1990 dan diratifikasi 

pada 18 Agustus 1992.

32. Yunani, terlibat secara aksesi sejak 5 Mei 1997.

33. Guinea-Bissau, turut menandatangani sejak 12 September 2000 dan 

meratifikasi pada 24 September 2013.

34. Honduras turut menandatangani sejak 10 Mei 1990 dan meratifikasi 

pada 1 April 2008.

35. Hongaria, terlibat secara aksesi 24 Februari 1994.

36. Islandia, turut menandatangani pada 30 Januari 1991 dan meratifikasi 

sejak 2 April 1991.

37. Irlandia, terlibat secara aksesi sejak 18 Juni 1993.

38. Italia turut menandatangani sejak 13 Februari 1990 dan meratifikasi pada 

14 Februari 1995.

39. Kirgistan, terlibat secara aksesi sejak 6 Desember 2010.

40. Latvia, terlibat secara aksesi sejak 19 April 2013.

41. Liberia, terlibat secara aksesi sejak 16 September 2005.

42. Liechtenstein, terlibat secara aksesi sejak 10 Desember 1998.

43. Lithuania, turut menandatangani sejak 8 September 2000 dan meratifikasi 

pada 27 Maret 2002.
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44. Luksemburg, turut terlibat sejak 13 Februari 1990 dan meratifikasi pada 

12 Februari 1992.

45. Madagaskar, menandatangani sejak 24 September 2012 tetapi belum 

meratifikasi. 

46. Malta, terlibat secara aksesi sejak 29 Desember 1994.

47. Meksiko, terlibat secara aksesi sejak 26 September 2007.

48. Monako, terlibat secara aksesi sejak 28 Maret 2000.

49. Mongolia, terlibat secara aksesi sejak 13 Maret 2012.

50. Montenegro, pemerintahan suksesi menyatakan terlibat sejak 23 Oktober 

2006.

51. Mozambik, terlibat secara aksesi sejak 21 Juli 1993.

52. Namibia, terlibat secara aksesi sejak 28 November 1994.

53. Nepal, terlibat secara aksesi sejak 4 Maret 1998.

54. Belanda, turut terlibat perjanjian sejak 9 Agustus 1990 dan meratifikasi 

pada 26 Maret 1991.

55. Selandia Baru, turut terlibat sejak 22 Februari 1990 dan meratifikasi pada 

22 Februari 1990.

56. Nikaragua, turut menyatakan terlibat sejak 21 Februari 1990 dan 

meratifikasi pada 25 Februari 2009.

57. Norwegia, turut menyatakan terlibat sejak 13 Februari 1990 dan 

meratifikasi pada 5 September 1991.

58. Panama, terlibat secara aksesi sejak 21 Januari 1993.

59. Paraguay, terlibat secara aksesi sejak 18 Agustus 2003.

60. Filipina, turut menyatakan terlibat sejak 20 September 2006 dan 

meratifikasi pada 20 November 2007.

61. Polandia, turut menyatakan terlibat sejak 21 Maret 2000 dan meratifikasi 

pada 25 April 2014.

62. Portugal, turut menyatakan diri terlibat sejak 13 Februari 1990 dan 

meratifikasi pada 17 Oktober 1990.

63. Republik Moldova, terlibat secara aksesi sejak 20 September 2006.

64. Rumania, turut menandatangani sejak 15 Maret 1990 dan meratifikasi 

pada 27 Februari 1991.
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65. Rwanda, terlibat secara aksesi sejak 15 Desember 2008.

66. San Marino, turut menandatangani sejak 26 September 2003 dan 

meratifikasi pada 17 Agustus 2004.

67. Sao Tome and Principe turut menandatangani sejak 6 September 2000.

68. Serbia, terlibat secara aksesi sejak 6 September 2001.

69. Seychelles, terlibat secara aksesi sejak 15 Desember 1994.

70. Slovakia, turut menandatangani sejak 22 September 1998 dan meratifikasi 

pada 22 Juni 1999.

71. Slovenia, turut terlibat sejak 14 Sep 1993 dan meratifikasi pada 10 Maret 

1994.

72. Afrika Selatan, terlibat secara aksesi sejak 28 Agustus 2002.

73. Spanyol, turut menandatangani sejak 23 Februari 1990 dan meratifikasi 

pada 11 Aprril 1991.

74. Swedia, , turut menandatangani sejak 13 Feb 1990 dan meratifikasi pada 

11 Mei 1990.

75. Swiss, terlibat secara aksesi 16 Juni 1994.

76. Republik Makedonia, terlibat secara aksesi 26 Januari 1995.

77. Timor Leste, terlibat secara aksesi 18 September 2003.

78. Turki, turut menandatangani sejak 6 April 2004 dan meratifikasi pada 2 

Maret 2006.

79. Turkmenistan, terlibat secara aksesi 11 Januari 2000.

80. Ukraina, terlibat secara aksesi 25 Juli 2007.

81. Inggris Raya dan Irlandia Utara, turut menandatangani sejak 31 Maret 

1999 dan meratifikasi pada 10 Desember 1999.

82. Uruguay, turut menandatangani sejak 13 Februari 1990 dan meratifikasi 

pada 21 Januari 1993.

83. Uzbekistan, terlibat secara aksesi 23 Desember 2008.

84. Venezuela, turut menandatangani sejak 7 Juni 1990 dan meratifikasi 

pada 22 Februari 1993.
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BAB VI

PANCASILA
MEMANDANG HUKUMAN MATI
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Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa 

Indonesia. Di dalam nilai-nilai Pancasila itu telah tertanam dalam tradisi, 

sikap, perilaku, adat-istiadat dan budaya bangsa. Pancasila sebagai pandangan 

hidup (Weltanschauung) juga mengandung nilai kerohanian yang di dalamnya 

terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik dari segi nilai 

materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral 

maupun nilai religius. Hal itu dapat terlihat pada susunan Sila-Sila Pancasila 

yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari Sila pertama “Ketuhanan Yang 

Maha Esa” sampai dengan Sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia” Filsafat Pancasila lahir sebagai pandangan hidup dan metode 

refleksi sudah seharusnya diwujudkan oleh aparat penegak hukum. Di dalam 

Sila-Sila dalam Pancasila sebenarnya semua tercakup unsur dari prinsip-

prinsip hukum positif238.

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dimaksudkan 

bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil 

perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana 

ideologi–ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-

istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai relegius yang terdapat dalam 

pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan 

perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak 

lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga 

bangsa ini merupakan kausa materialis  Pancasila. Unsur-unsur Pancasila 

tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. 

Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa 

dan negara Indonesia239.

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia 

merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah 

238  Syahrul Kirom. Mempraksiskan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmiah 
Civis. Volume V, No.1 . Januari 2015. Hlm. 654-655

239  Cholisin. Artikel Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya dengan Kondisi Saat Ini. 
hlm. 1
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Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti lima dan “Sila” yang 

berarti aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan 

atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, 

Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip 

petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa indonesia. Kelima sila 

tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-

cita bangsa indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu 

keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa indonesia240.  

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para 

founding fathers yaang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” 

bangsa Indonesia241. Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa Pancasila 

adalah dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar 

yang normatif terhadap seluruh penyelengaraan negara Republik Indonesia. 

Dengan kata lain Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi 

Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk 

mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan 

negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses 

pemerintahan242.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan adanya 

hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap sesuatu yang berhubungan 

dengan hukum, baik permasalahan hukum maupun penegakan hukum 

harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dengan penjatuhan 

pidana mati pada orang yang dijatuhi putusan hukuman mati. Berikut adalah 

penjelasan mengenai pidana mati ditinjau dari setiap Sila-Sila yang ada di 

Pancasila.

240  Tobroni dkk, Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme, 
Malang, Pusapom, 2007, Hlm. 8

241 	 Jazim	Hamidi	dan	Mustafa	Lutfi,	Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi 
Hukumnya, Jakarta,  PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, Hlm. 52

242  Soerjanto Poespowardojo.1991. Pancasila Sebagai Ideology Ditinjau Dari Segi Pandangan Hisup 
Bersama,	dalam	Alfian	&	Oetojo	Oesman,.Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang 
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta : BP-7 Pusat, 1991, Hlm, 44
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PIDANA MATI
DITINJAU DARI NILAI 

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menurut Muhammad Hatta bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memimpin 

cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi 

rakyat dan masyarakat243. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, Pidana 

Mati di Indonesia Dimasa lalu, Kini dan Di Masa Depan, berpendapat bahwa 

dalam Uraian Bung Hatta itu tersimpul pengertian “Ketuhanan Yang Maha 

Esa menjiwai cita-cita hukum Indonesia” oleh karena itu ancaman dan 

pelaksanaan pidana mati harus berpedoman kepada Sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa, sehingga dalam membicarakan pidana mati dan Ketuhanan Yang 

Maha Esa harus dilihat dari segi Agama244. 

Dalam Agama Islam dikenal mengenai hukuman mati. Hukuman mati 

bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu qishash, hudud dan 

ta‘zir. Dalam masalah qishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku 

pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Dalam masalah hudud, 

ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina muhshan, hirabah, al-

baghyu, dan riddah. Sedangkan dalam masalah ta‘zir, ancaman hukuman 

mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishash dan hudud yang oleh 

negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan 

kemaslahatan masyarakat245.

243  Muhammad Hatta, Pancasila Jalan Lurus, Bandung, Angkasa, 1966, Hal: 9 
244  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 70
245 	Abd	al-Qadir	Audah,	al-Tasyri’	al-Islami	Jina’iy:	Muqâranah	bi	al-Qanun	al-Wadh‘i,	Juz	I	(Beirut:	

A
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Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk 

hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan 

bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak 

kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk 

melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang 

membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan246.

Dalam Agama Kristen pun juga membenarkan adanya hukuman mati. 

Banyak para pemuka agama Kristen menyetujui adanya penerapan pidana 

mati, karena menurut pandangan Paulus, karena negara merupakan wakil 

Tuhan dalam menjalankan kekuasaan di dunia.  Dalam Agama Kristen 

Paulus berpendapat bahwa Negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan 

kekuasaan duniawi, diberikan pedang yang dapat dipergunakannya untuk 

menjamin kelangsungan hidup negara247.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

beberapa agama membenarkan adanya pidana mati, kemudian jika dilihat 

dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pidana mati diperkenankan tetapi hanya 

pada kejahatan yang membahayakan masyarakat dan negara.

al-Risâlah	Mu’assasah,	1992,	Hal.	663.,	dalam	Muhammad	Hatta,	Jurnal MIQOT Vol. XXXVI 
No. 2 Juli-Desember 2012

246  Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Kairo: MaktabahMuhaimar, 1957, Hal. 351. Dalam 
Muhammad Hatta, Jurnal MIQOT Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2012

247  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 71
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B

PIDANA MATI
DITINJAU DARI NILAI KEMANUSIAAN

Pidana mati dapat dipergunakan sebagai alat yang radikal untuk 

mencegah tindakan-tindakan yang di luar batas-batas prikemanusian demi 

terlaksananya cita-cita masyarakat sosialisme Indonesia248.

Jika kontra pidana mati mengemukakan perikemanusiaan sebagai alasan, 

maka mereka yang pro pidana mati juga mengemukakan prikemanusiaan 

sebagai alasan249. 

Perbedaan terletak kepada masalah siapa yang dilindungi dengan asas 

itu, yang kontra pidana mati menekankan kepada hak-hak asasi terdakwa, 

lebih-lebih kalau kesalahannya diragukan, sedangkan yang pro pidana 

mati menekankan hak-hak asasi korban delik dan akhirnya hak-hak asasi 

masyarakat terhadap perkosaan yang dilakukan oleh orang seorang yang 

sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat luas250.

Bahwa cara hukuman mati sangat tergantung pada peri kemanusiaan di 

mana setiap bangsa dapat memahaminya berbeda. Tetapi yang sama adalah 

hukuman mati dapat diperkenankan demi terjaganya nilai kemanusiaan.

248  Ibid. Hal: 73
249  Ibid.
250  Ibid.
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Jika beralasan bahwa pidana mati tersebut tidak berprikemanusian 

karena pidana mati dilaksanakan dengan penembakan, maka ada baiknya 

bahwa pidana mati tersebut dilaksanakan dengan cara Euthanasia atau 

suntik mati, karena itu mematikan si terpidana mati secara perlahan dan 

tidak dengan cara yang kejam seperti penembakan, sehingga tidak menyiksa 

si terpidana mati. Dan lebih berprikemanusiaan.
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PIDANA MATI
DITINJAU DARI NILAI KEBANGSAAN

Pancasila Sila ke 3 adalah Persatuan Indonesia. Mohammad Hatta 

tentang Persatuan Indonesia menegaskan bahwa Tanah Air kita Indonesia 

mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak Bhinneka Tunggal 

Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945251.

Jika uraian tentang kebangsaan (persatuan Indonesia) tersebut 

dihubungkan dengan persoalan pidana mati, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pidana mati dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah pemberontakan yang 

mengancam persatuan Indonesia (Kebangsaan)252.  

Rachmat Djatmika meninjau masalah pidana mati dan kebangsaan 

dari sudut pandangan Islam bahwa qishas tidak bertentangan dengan 

asas Kebangsaan karena qishas juga mempertahankan hak-hak asasi dan 

kemerdekaan bangsa dan kedholiman, imperialis, dan kolonialis253.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana 

mati diperbolehkan khususnya pada pelaku tindak pidana yang mengancam 

keamanan Bangsa dan Negara Indonesia. Ancaman pidana mati diberikan 

kepada pelaku yang mengganggu keutuhan bangsa.

251  Mohammad Hatta, Hal 9, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 75
252  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 75
253  Rachmat Djatmika, dalam  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 76

C
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PIDANA MATI
DITINJAU DARI NILAI KERAKYATAN 

(DEMOKRASI)

Menurut Muhammad Hatta asas Kerakyatan (demokrasi) menciptakan 

pemerintahan yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar 

tersusun sebaik-baiknya Demokrasi Indonesia  yang mencakup Demokrasi 

Politik dan Demokrasi Ekonomi254. 

Setiap pimpinan yang menjalankan pemerintahan diktatoral yang 

menginjak-injak asas-asas kerakyatan (Demokrasi), sehingga masyarakat tidak 

dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan 

bersama, dan tak tercipta pemerintahan yang adil255.

Bung Hatta mengatakan jika pemerintahan digulingkan selalu rakyat 

menuntut supaya padanya dijatuhkan pidana mati, tuntutan tersebut dimana-

mana negara dapat didengar jika terjadi kudeta terhadap seorang diktator256.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mati tidak 

bertentangan dengan kerakyatan (demokrasi), karena tadinya pidana mati 

sebagai ketentuan pidana yang dipergunakan untuk menindas demokrasi, 

harus dipakai untuk melawan sisa-sisa golongan anti demokrasi257.

254  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 76
255  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 76
256  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op.Cit. Hal: 77
257  Ibid

D
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PIDANA MATI
DITINJAU DARI KEADILAN SOSIAL

Keadilan sosial menurut Mohammad Hatta ialah keadilan yang merata 

dalam segala lapangan hidup, dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan 

bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa Keadilan Sosial dalam prakteknya hendaknya dapat merasakan 

keadilan yang merata dalam segala hidup. Presiden Republik Indonesia 

pertama Ir Soekarno juga memberikan definisi tentang keadilan sosial, 

yaitu keadilan sosial ialah suatu sidat suatu masyarakat adil dan makmur 

berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, 

tidak ada penghisapan258.

Antara pidana mati, dan Keadilan Sosial berhubungan dengan kedua 

uraian diatas, tidak ada pertentangan, karena prinsip pidana mati adalah 

keadilan sosial yang berdasar persamaan hak259.

Penerima pidana mati dalam asas Keadilan Sosial akan lebih jelas lagi 

jika dihubungkan dengan pandangan Drijarko bahwa Keadilan Sosial adalah 

perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang ialah bidang 

ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat 

hidup kita. Demi prikemanusiaan dia tidak boleh bertindak sedemikian cara, 

258  Ibid
259  Ibid

E
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sehingga manusia lain tidak mempunyai perlengkapan dan syarat hidup dan 

cukup260.

Dan barang siapa yang bertindak sedemikian cara, sehingga manusia lain 

tidak mempunyai perlengkapan yang syarat hidup yang cukup, maka tindakan 

tersebut masuk dalam rumusan delik ekonomi seperti yang termaktub dalam 

Pasal 1 ayat (2) PERPU Nomor 21 Tahun 1959 (LN 1959/130), diancam pidana 

mati, karena menghalang-halangi terwujudnya cita-cita Keadilan Sosial261.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati tidak 

bertentangan dengan Sila Keadilan Sosial, karena pada dasarnya, pidana mati 

dapat dijatuhkan pada kejahatan tertentu, khususnya pada kejahatan yang 

mengganggu keadilan sosial.  Dalam perspektif keadilan sosial hukuman mati 

ini didasarkan pada persamaan hak. Dengan adanya persamaan hak maka 

dapat tercipta suatu tujuan hukum yaitu keadilan. Seperti pada tindak pidana 

tertentu maka pelaku dapat diancam dengan  hukuman mati, jika memang 

tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berat, maka dengan 

hukuman mati diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku, dan membuat 

banyak masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak dijatuhi 

sanksi yang berat atas kelakuannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta 

suatu keadilan sosial.

Berdasarkan pada Sila-Sila pada Pancasila baik dari Sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia (Kebangsaan), Kerakyatan 

(Demokrasi), dan Keadilan Sosial, maka dapat disimpulkan bahwa pidana 

mati tidak bertentangan pada Sila-Sila pada Indonesia. Adanya pidana mati 

tersebut dimaksudkan agar terciptanya keadilan dan tertib hukum. Pidana 

mati diperbolehkan pada suatu tindak pidana tertentu yang mengancam 

keamanan dan kenyamanan bangsa dan negara. Dari segi religius, beberapa 

agama memperbolehkan adanya eksekusi hukuman mati. Dari segi keadilan 

memang hukuman mati diperbolehkan, dengan alasan bahwa perbuatan 

260  Ibid . Hal: 77-78
261  Ibid. Hal: 18
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yang dilakukan oleh terpidana mati tersebut memang divonis hukuman mati 

dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian 

jika dinilai dari segi peri kemanusiaan, hukuman mati ini diperbolehkan, 

disamping itu apabila perbuatan si terpidana mati tersebut sangat berdampak 

pada kelangsungan hidup suatu masyarakat atau bahkan mengancam 

keamanan negara, maka sangat perlu adanya hukuman mati, demi terciptanya 

suatu tertib hukum dan tercipta suatu tujuan hukum yaitu keadilan dan 

ketentraman dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya hukuman mati 

ini memberikan suatu efek bagi para setiap orang agar tidak bertindak diluar 

kendali yang membahayakan orang lain, atau bahkan mengancam keamanan 

negara. 

Namun disamping itu, pelaksanaan eksekusi pidana mati juga harus 

didasarkan pada asas kemanusiaan, jadi eksekusi pidana mati dilaksanakan 

tidak dengan cara yang keji atau kejam, sehingga tidak terlalu menyiksa pada 

terpidana mati. Dalam daftar sejarah terdapat beberapa hukuman mati yang 

kejam atau tidak manusiawi. Seperti yang dilansir pada website National 

Geographic, tentang berita mengenai pro dan kontra hukuman mati. 262

 Zaman dahulu, ada beberapa hukuman mati yang tidak “manusiawi”, 

yang menambah kontroversi hukuman tersebut. Berikut daftar terpidana 

hukuman mati yang tidak manusiawi.

 Jesse Tafero, terpidana atas tuduhan pembunuhan, dieksekusi mati 

menggunakan kursi listrik di Florida, Amerika Serikat, Jumat 4 Mei 1990. 

Kursi listrik untuk eksekusinya rusak tiga kali dan menyebabkan api 

muncul di atas kepala pria berusia 43 tahun itu.

 Bukan cuma Tafero yang tewas dengan cara tidak manusiawi. Terpidana 

lain Horace F Dunkins, juga mengalami nasib sama ketika kursi listrik yang 

mencabut nyawanya rusak di Alabama. Butuh waktu 19 menit untuk 

Dunkins tewas.

262  Pro dan Kontra Hukuman Mati, Wesite National Geographic, 20 Januari 2015, http://
nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/pro-dan-kontra-hukuman-mati, diakses pada Pukul 22:16, 
pada tanggal 01 Oktober 2017
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 Terpidana Allen Lee “Tiny” Davis yang berbobot 156 kilogram bahkan 

berteriak kesakitan dengan darah mengucur ke baju ketika eksekusi 

dengan kursi listrik di Florida tahun 1998. Darah itu berasal dari hidung 

Davis.

 Selain itu, kematian Jimmy Lee Gray, terdakwa penculik, pemerkosa, 

dan pembunuh anak berusia tiga tahun. Lee Gray terkesiap, berteriak, 

dan membenturkan kepalanya ke pipa besi saat tengah dieksekusi. Ia 

baru tewas sepuluh menit kemudian dengan gas sianida yang perlahan 

menggerogoti tubuhnya. 

Melihat sejarah masa lalu mengenai hukuman mati, pada zaman dahulu 

pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilakukan dengan metode yang tidak 

manusiawi, seperti dengan cara terpidana mati direbus, bahkan ada yang 

disiksa atau bahkan di mutilasi. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati dengan 

cara tersebut sangatlah tidak manusiawi, karena dengan metode tersebut 

akan menyiksa si terpidana mati. Oleh karena itu sangat perlu adanya metode 

eksekusi hukuman mati yang dinilai lebih manusiawi. Menurut penulis 

hukuman mati yang dinilai lebih manusiawi adalah dengan cara suntik mati. 

Suntik mati dinilai lebih manusiawi karena eksekusi hukuman mati dengan 

cara suntik mati ini tidak menyiksa terpidana mati, karena eksekusi hukuman 

mati dengan cara suntik mati ini membunuh si terpidana mati dengan cara 

perlahan tanpa menyiksa, sehingga dapat dinilai bahwa suntik mati ini 

merupakan hukuman mati yang lebih efektif dan lebih berperikemanusiaan.

Apapun yang terjadi hukum harus tetap ditegakkan, begitu juga terhadap 

orang-orang yang melanggar hukum. Apabila seseorang divonis hukuman 

mati, maka hal tersebut memang perlu dilakukan, dengan catatan bahwa 

kelakuan terpidana mati tersebut memang benar-benar melanggar hukum 

dan dapat dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut dilakukan agar memberikan 

efek jera dan juga membuat orang lain takut dengan hukum sehingga mereka 

taat dan tidak melanggar hukum dan dapat tercipta suatu tertib hukum. 

Pidana mati atau hukuman mati ini dilakukan terhadap pelaku-pelaku yang 

melanggar suatu ketentuan hukum dimana tindakan tersebut merupakan 
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tindakan yang berbahaya bagi masyarakat dan juga dapat mengancam 

kehidupan masyarakat,  negara dan masa depan bangsa. 

Oleh karena itu dengan adanya hukuman mati ini dimaksudkan agar 

tindakan-tindakan kriminal yang mengancam masyarakat luas dan bahkan 

bangsa dan negara ini menurun dan memberikan efek jera terhadap 

masyarakat sehingga menjadi patuh hukum. Sehingga masyarakat dapat 

hidup dengan tentram dan damai. Oleh karena itu apapun yang terjadi hukum 

harus ditegakkan. Sesuai dengan salah satu adagium hukum “FIAT JUSTITIA 

RUAT CAELUM” yang berarti bahwa walaupun langit runtuh keadilan harus 

tetap ditegakkan.
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