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KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena 
atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan naskah buku ini. 
Di tengah kesibukan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, 
menyelesaikan sebuah naskah buku teks bukanlah pekerjaan ringan, perlu 
pandai-pandai membagi waktu mengingat padatnya acara kenegaraan 
dan tugas-tugas fungsional lainnya.

Buku yang ada pada tangan saudara sekalian, pada awalnya 
merupakan sebuah naskah disertasi yang telah penulis pertahankan pada 
ujian promosi Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Unisba 
Bandung. Kemudian, atas peran Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H., naskah 
disertasi tersebut di-rewriting (ditulis ulang) menjadi sebuah buku teks 
yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar, terutama untuk mahasiswa 
Fakultas Hukum dan Kriminologi dalam berbagai strata, karena isi buku 
ini bukan saja mengenai materi hukum pidana, akan tetapi di dalamnya 
mengandung berbagai aspek teori hukum lainnya.

Masalah pidana mati masih merupakan bahan perdebatan di 
kalangan ahli hukum dan pegiat hak asasi manusia. Pro dan kontra masih 
mewarnai tentang penerapan pidana mati dalam KUHP setiap negara. 
Perdebatan berkisar di antara menolak, menerima, dan jalan tengah 
dalam penggunaan pidana mati. Perdebatan ini tidak diketahui kapan 
akan berakhir. Pergulatan antara tiga kelompok ini bagi mahasiswa 
Fakultas Hukum tentu saja membawa peluang bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana. 
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Di Indonesia, pergulatan ini hanya berakhir dengan dikeluarkannya 
pidana mati ini dari pengaturan pidana pokok dalam RUU KUHP. Akan 
tetapi, sebetulnya walaupun dikeluarkan dari pidana pokok, stelsel pidana 
mati ini tetap dapat ditemukan dalam rumusan beberapa pasal dalam 
RUU KUHP. Dengan demikian, bukan tidak mungkin bahwa pidana mati 
akan tetap dapat dijatuhkan oleh hakim, terutama dalam delik-delik yang 
serius.

Buku ini tentu saja banyak mengandung kelemahan. Akan tetapi, 
sebagaimana layaknya sebuah ilmu, maka perubahan dan mungkin 
perkembangan akan tetap terjadi, dan ke depannya tentu saja akan muncul 
penulis-penulis lainnya yang dapat mengoreksi atau menambah khazanah 
ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai pidana mati.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. 
yang telah melakukan editing terhadap naskah disertasi yang kemudian 
menjadi buku teks ini, sekaligus memberikan sumbangan beberapa tulisan 
untuk melengkapi penulisan buku ini. Tidak lupa diucapkan terima kasih 
yang sangat banyak kepada penerbit Refika Aditama yang telah bersedia 
menerbitkan buku ini.

Jakarta, Februari 2021

Penulis
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Hukuman mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis 
hukuman paling kontroversial di Indonesia. Berdasarkan 
catatan lembaga HAM Internasional, Indonesia 
merupakan negara yang masih menerapkan ancaman 
hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Hukum 
nasional Indonesia juga memiliki mekanisme hukuman 
mati dan saat ini masih diakui sebagai bagian dari stelsel 
pidana pada Pasal 10 KUHP. 

Menurut Jonkers, hukuman mati di Indonesia masih 
dianggap, karena negara mempunyai segala hak, yang 
tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajiban utamanya untuk mempertahankan tertib 
hukum. Hukuman mati ditujukan kepada pelaku-pelaku 
kejahatan yang sangat membahayakan masyarakat, 
seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana teroris, dan 
tindak pidana terhadap kejahatan kemanusiaan.

BAB
 I

READIN
G 

r BelakangBelakang
man mati dapaman mati dapa

kuman paling kkuman paling 
catatan lembatatan lem
merupakanmerupakan
hukumahukuma

asioasio

COPY
PENPEN

YYYY



EKSISTENSI HUKUMAN MATI: Antara Realita dan Desiderata2 

Keberatan yang paling dirasakan secara umum terhadap penerapan 
hukuman mati, yaitu bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak dapat 
diperbaiki lagi apabila di kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim 
yang menjatuhkan putusan itu berdasarkan kekeliruan atau keterangan-
keterangan yang tidak benar.1

Tadi disebutkan bahwa hukuman mati diterapkan terhadap tindak 
pidana narkotika, karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 
di banyak negara sudah menjadi persoalan yang krusial. Hasil survei 
Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba sudah menjangkau tingkat rumah tangga dan 
tingkat terbanyak yang terkontaminasi adalah generasi muda. Sekarang 
ini, hampir tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang bebas 
dari narkoba. Hampir semua tempat sudah terkena, begitu juga di 
hampir semua generasi sudah banyak yang menjadi pengguna. Selain 
itu, penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh kalangan profesi, 
seperti polisi, jaksa, hakim, profesi muda, anggota dewan, dan kalangan 
selebriti.2 Sementara, kesungguhan masyarakat untuk merespons ajakan 
pemerintah tentang bahaya narkoba sampai saat ini dapat dikatakan masih 
minim, dikarenakan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba 
masih dibayang-bayangi antara paham dan tidak tahu. Pada dasarnya, 
masyarakat mengetahui bahwa narkoba adalah barang terlarang, namun 
untuk hal pencegahan, mereka masih perlu diberikan pemahaman.

Tekad untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba telah dicanangkan sejak lama.3 Tekad serupa juga dimiliki 
oleh semua negara di dunia.4 Prestasi para penegak hukum mulai dari 
menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku kejahatan narkoba. 
Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum 
belum menunjukkan hasil yang baik dalam penanggulangan tindak pidana 
narkotika. Salah satu upaya yang kini telah dilaksanakan oleh pemerintah 
melalui penegakan hukum adalah dengan menjatuhkan hukuman mati 
bagi para bandar narkoba di Indonesia.5

1 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
2 Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
3 . Grup, Theories of Punishment
4 Criminal Law

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana
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Pendahuluan - Bab I 3

Posisi perlunya mempertahankan hukuman mati pada dasarnya harus 
dikembalikan pada tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi 
pidana tersebut.6 Pertimbangan untung rugi dari dipertahankannya jenis 
hukuman ini, yaitu keuntungan yang ingin dicapai oleh negara, pelaku, 
korban, ataupun masyarakat pada umumnya yang kemudian melahirkan 
pandangan pro dan kontra terhadap pidana mati untuk pelaku kejahatan 
narkotika.7 Di beberapa negara, hukuman mati sudah dihapuskan, karena 
menurut pandangan negara-negara tersebut bahwa pidana mati tidak 
memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.8 

Beccaria mengatakan, pilihan pidana mati sebagai suatu pidana 
yang diancamkan dalam aturan perundang-undangan merupakan 
tindakan sewenang-wenang dari lembaga pembentuk hukum, hakim 
yang menjatuhkannya, dan algojo yang mengeksekusinya. Beccaria 
justru menilai bahwa dengan dijatuhinya pidana mati justru menawarkan 
pertobatan, dan dalam pandangan agama hal itu justru menjanjikan 
kebahagiaan kekal kemudian hari.9 Di sisi lain, seorang terpidana mati 
dan tanpa takut, justru membuat kesan ia menjadi sosok heroik, karena itu 
dalam pandangan Beccaria, pidana mati adalah suatu kesia-siaan semata 
yang justru memodernisasi keganasan manusia dan legalisasi kebiadaban.10

Komnas HAM dan LSM-LSM yang pro terhadap penegakan HAM 
mendukung penghapusan hukuman mati karena melanggar HAM, dan 
juga hampir seluruh negara di dunia sudah menghapuskan hukuman 
mati. Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro-kontra 
mengenai eksistensi hukuman mati dan eksekusinya. Menurut sumber 
Wikipedia, terungkap data penggunaan hukuman mati di seluruh dunia 
sebagai berikut.11

6 , 

7 Pergeseran Paradigma Pemidanaan

8 Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

9 RUU KUHP Baru Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Badan 

10 Cesare Beccaria, Of Crime and Punishment

11 Kapita Selekta Hukum Pidana
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EKSISTENSI HUKUMAN MATI: Antara Realita dan Desiderata4 

1. Abolished for all offences (88)
2. Abolished for all offences except under special circumstances (11)
3. Retains, though not used for at least 10 years (30)
4. Retains death penalty (68)

Dari data di atas, terlihat masih ada keseimbangan antara kelompok 
kontra hukuman mati (abolisionis) dan kelompok pro hukuman mati 
(retensionis). Kelompok abolisionis (gabungan sub a dan b) berjumlah 
99 negara dan kelompok retensionis (gabungan sub c dan d) berjumlah 
98 negara. Kelompok abolisionis “sub b” masih terkesan menggunakan 
hukuman mati sebagai pidana eksepsional untuk keadaan-keadaan khusus. 
Jadi, apabila dilihat dari pengakuan akan “keberadaan/eksistensi hukuman 
mati”, ada 109 negara (gabungan sub b dan d) yang masih “mengakui” 
adanya hukuman mati. Sebaliknya, dalam kelompok retensionis “sub 
c”, ada juga yang tidak menggunakannya atau melakukan penundaan 
pelaksanaan/penjatuhan hukuman mati dalam waktu yang cukup lama. 
Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut “eksekusinya”, ada 118 
negara (gabungan sub a dan c) yang tidak lagi melaksanakan/menjatuhkan 
hukuman mati.

Data yang diungkapkan Wikipedia di atas mirip (tetapi agak berbeda 
penyajiannya) dengan data yang diungkapkan oleh Amnesti Internasional 
berikut ini.12

1. Abolitionist for all crimes:   89
2. Abolitionist for ordinary crimes only:  10
3. Abolitionist in practice:    30
4. Total abolitionist in law or practice: 129
5. Retentionist:    68

Abolitionist for ordinary crimes only (sub b) adalah negara-negara yang 
menetapkan hukuman mati hanya untuk kejahatan-kejahatan eksepsional, 
seperti kejatahan dalam hukum militer atau kejahatan-kejahatan yang 
dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.13 Jadi, sebenarnya bisa juga 
digolongkan dalam kelompok yang masih menganut atau mengakui 
adanya hukuman mati (retensionist). Kelompok “abolitionist in practice” 
(sub c) adalah negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati 

12 Ibid.
13
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Pendahuluan - Bab I 5

untuk kejahatan biasa (retain the death penalty for ordinary crimes) seperti 
pembunuhan, tetapi dapat dianggap sebagai kelompok abolisionis karena 
mereka tidak melaksanakannya selama 10 tahun terakhir dan mempunyai 
kebijakan untuk tidak melaksanakan eksekusi.14 Jadi, sebenarnya juga 
dapat masuk kelompok retensionis, hanya saja tidak melaksanakannya. 
Oleh karena itulah, dalam sumber Wikipedia di atas, ke-30 negara ini 
(sub c) dimasukkan dalam kelompok “retains, though not used for at least 
10 years”. Dengan demikian, kelompok yang masih mengakui eksistensi 
hukuman mati (menurut sumber Amnesti Internasional) berjumlah 108 
negara (gabungan sub b, c, dan d). Sebaliknya, apabila dihitung dari 
sudut eksekusinya, menurut data Amnesti Internasional ada 119 negara 
(gabungan sub a dan c) yang tidak lagi melaksanakan/menjatuhkan 
hukuman mati.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan 
hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana. Selain dalam KUHP, 
hukuman mati juga diatur dalam perundang-undangan lainnya, seperti 
narkotika dan terorisme. Eksistensi hukuman mati ini masih dipertahankan. 
Bukti bahwa Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, seperti 
yang dikutip dalam koran Kompas, adalah adanya pernyataan dari 
Jaksa Agung yang akan segera mengeksekusi ke-66 terpidana mati kasus 
narkoba.15 Sebenarnya, konteks yang ingin disampaikan adalah agar 
masyarakat Indonesia dapat memahami kerangka hukum internasional 
dewasa ini, trennya adalah menghapuskan hukuman mati. Oleh karena 
itu, pemerintah Indonesia memiliki keinginan untuk menghapus pidana 
mati.16 Terlebih lagi, 140 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) sudah menandatangani moratorium penghapusan hukuman mati.

Terpidana mati kasus narkoba bukan hanya warga negara Indonesia 
saja, namun terdapat warga negara lain, seperti Filipina, Prancis, Nigeria, 
dan negara lainnya, yang tentunya di antara negara tersebut tidak 
semuanya menyetujui hukuman mati. Pemerintah Indonesia mendapat 

14 Countries which retain the death penalty for ordinary crimes such as murder but can be considered 

16
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EKSISTENSI HUKUMAN MATI: Antara Realita dan Desiderata6 

banyak tekanan dari pihak asing terkait rencana eksekusi sejumlah WNA 
terpidana mati kasus narkoba.17 Seperti tekanan yang diberikan Australia 
melalui Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop 
yang sedang mempertimbangkan menarik Dubes Australia untuk Indonesia, 
karena ada 2 (dua) orang warga negaranya yang akan dieksekusi.

Alasan utama penolakan terhadap hukuman mati adalah Hak Asasi 
Manusia, karena dengan diberlakukannya hukuman mati sama saja 
melanggar hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup.18 
Menurut LSM Kontras, hak hidup merupakan jenis hak yang tak bisa 
dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam 
keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana 
kasus narkoba.

Selain itu, penolakan terhadap hukuman mati juga dikarenakan 
pelaksanaan terhadap vonis hukuman mati, seperti cara eksekusi yang tidak 
manusiawi atau ketidakpastian waktu kapan terpidana mati dieksekusi, 
sehingga banyak terpidana mati yang menunggu puluhan tahun bahkan 
hingga meninggal dalam penjara karena menunggu waktu eksekusi final 
pidana mati.19 Jadi, bagi kalangan yang mendukung penghapusan pidana 
mati, hal-hal tersebut sungguh tidak manusiawi dan sama saja menghukum 
terpidana mati dua kali, yaitu dihukum penjara hingga bertahun-tahun 
dan kemudian dihukum mati.20

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengapresiasi 
pencabutan vonis mati oleh Mahkamah Agung sekaligus mengkritik 
hukuman penggantinya. Hukuman 15 (lima belas) tahun penjara terlalu 
ringan menggantikan hukuman mati, yang paling pantas adalah hukuman 
seumur hidup. Hukuman seumur hidup akan memberi beban psikologis 
dan membuat jera pelaku kejahatan berat, juga akan menimbulkan beban 
psikis kepada si pelaku. Kemudian secara fisik, dia juga mengalami 
perubahan hidup dari yang semula hidup enak kemudian mendekam 

17 Tekanan Asing Menguat

18
19 Pengakuan Asas Legalitas Materil dalam Rancangan KUHP sebagai Ius 

20
. 
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di penjara. Ini juga yang harus benar-benar dikontrol, apakah di dalam 
penjara ini dia masih bisa mendapat akses kemewahan atau tidak.21

Hukuman mati selain tidak sesuai dengan hak hidup manusia, juga 
tidak sesuai dengan sifat menghukum itu sendiri.22 Hukuman dimaksudkan 
untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik.23 Dengan 
dihukum mati, pelaku akan terbebas dari tanggung jawab menjadi lebih 
baik. Selain itu, tidak ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat jika 
si pelaku dihukum mati.24

Pemidanaan adalah bagian penting dalam hukum pidana, karena 
merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan 
seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.25 Chaerul Huda 
menyatakan, hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan 
seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya.26

Hukuman mati sampai saat ini masih diancamkan dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ini merupakan suatu 
kebijakan penghukuman yang tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan, 
karena tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat (general 
prevention) dan untuk memperbaiki pelaku kejahatan narkotika (special 
prevention). Dengan dijatuhkannya hukuman mati kepada pelaku kejahatan 
narkotika, maka kedua aspek tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai.

Eksistensi pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di 
antaranya terdapat dalam Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 
ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), dan 133 ayat (1). Perumusan ancaman 
hukuman mati dalam pasal-pasal di atas menurut penulis tidak konsisten 
dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Dalam praktik pemidanaan 
terhadap kejahatan narkotika, sering kali terdapat ketidakkonsistenan 
antara pemidanaan sebagai sarana dengan tujuan yang ingin dicapai.27

21 Ibid.
22 Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Peradilan 

Pidana
23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
24 Ibid.

Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakau

26 Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban Pidana
27 Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana
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Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah 
satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang 
kebijakan penegakan hukum. Dilihat sebagai bagian dari mekanisme 
penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” bisa juga diartikan 
“pemberian hukuman”, yaitu merupakan suatu proses kebijakan yang 
sengaja direncanakan.

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari 
masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun, dan 
digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, 
khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan 
menyejahterakan masyarakat. Jadi, ilmu hukum pidana mengandung juga 
aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/
kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan 
hukum pidana, sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya 
perbuatan jahat dari warga masyarakat, tetapi juga perbuatan (dalam arti 
“kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.

Jadi, ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek 
pengaturan dan kebijakan “mengalokasikan kekuasaan”, baik kekuasaan 
untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan “formulatif”/”legislatif”) 
mengenai perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang 
dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana 
(kekuasaan “aplikatif”/”yudikatif”) dan kekuasaan untuk menjalankan/
melaksanakan hukum pidana (kekuasaan “eksekutif”/”administratif”).28

Kebijakan formulatif/legislatif sering juga disebut sebagai kebijakan 
“pemberian pidana in abstracto”, sedangkan kebijakan aplikatif/
yudikatif dan kebijakan eksekutif/administratif disebut sebagai kebijakan 
“pemberian pidana in concreto”. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme 
penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan 
merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu 
kebulatan sistem.

Kebijakan legislatif di sini diartikan sebagai suatu perencanaan atau 
program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan 
dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan 

28 Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
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atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan 
itu.29 Dengan demikian, kebijakan legislatif dalam menetapkan hukuman 
mati dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pembuat 
undang-undang untuk menetapkan hukuman mati dalam suatu peraturan 
perundang-undangan tertentu, sehingga apa yang diharapkan dapat 
tercapai.

Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap yang paling strategis 
dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi 
(hukum) pidana. Kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan 
sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana 
berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Pentingnya landasan legislatif ini bagi suatu kebijakan pemidanaan 
dikemukakan antara lain oleh G.P. Hoefnagels, yaitu:30

 “Saya setuju dengan pandangan bahwa efektivitas merupakan 
prasyarat untuk keabsahan dan bahkan merupakan unsur yang patut 
diperhitungkan dalam hal pemidanaan, tetapi efektivitas itu sendiri 
bukanlah jaminan untuk adanya keadilan. Pidana dibatasi tidak hanya 
oleh efektivitas dan kegunaan, tetapi yang terutama oleh legalitas.”

Berkaitan dengan pencantuman sanksi pidana mati dalam peraturan 
perundang-undangan, dapat dikemukakan bahwa kebijakan legislatif 
selama ini menganggap sanksi pidana (terutama pidana mati) sebagai 
salah satu sarana politik kriminal/kebijakan kriminal. 

B. Berbagai Teori-Teori Hukum
1. Teori Negara Hukum (Grands Theory)
Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut konsep negara hukum 
atau rechstaat merupakan konsep negara yang dianggap ideal saat ini. Istilah 
negara hukum atau rechstaat ini sering diterjemahkan sebagai supremasi 
hukum (supremacy of law) atau pemerintah berdasarkan hukum.31

29 …… Op. Cit.
30 The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime, 
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Dengan demikian, sejak lahirnya konsep negara hukum atau rechstaat 
ini ditujukan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara 
agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse 
of power). Semuanya harus tunduk pada hukum, baik yang memerintah 
maupun yang diperintah harus tunduk pada hukum yang sama.32

Negara hukum adalah negara yang bukan diperintah oleh orang-orang 
tetapi oleh undang-undang, sehingga dalam sistem pemerintahan dalam 
suatu negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-
kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat kepada segala 
peraturan pemerintah dan undang-undang negara.33 Menurut Plato, 
pemerintah yang baik adalah pemerintah yang diatur oleh hukum.34  
Pendapat Plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya, yakni 
Aristoteles, menurutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang 
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.35

Negara hukum memiliki tiga ciri penting menurut pendapat A.V. 
Dicey yang disebut dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:36

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law); tidak adanya 
kekuasaan yang sewenang-wenang (absence of arbitrary power), 
dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar 
hukum.

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before 
the law); dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.

c. Terjaminnya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar serta 
keputusan-keputusan pengadilan dan putusan hakim. 

Dalam konsep negara hukum menurut F.J. Stahll, negara hukum atau 
rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a. Pengakuan terhadap hak asasi manusia.
b. Pemisahan kekuasaan negara.
c. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
d. Adanya peradilan administrasi.

32 Oding Djunaedi, Memahami Konsep Demokrasi dan Penerapannya dalam Negara Hukum

33 Tata Negara Hukum
34 Filsafat Hukum

 Ibid.
36 ., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara
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Terdapat kesamaan antara konsep rechtsstaat dengan the rule of law. 
Persamaannya dapat dilihat dengan adanya the absolute supremacy or 
predominance of reguler law (supremasi aturan-aturan hukum) dalam 
gagasan the rule of law (Albert Venn Dicey), sedangkan dalam rechtsstaat 
(F.J. Stahll) terdapat keinginan agar setiap pemerintah harus berdasarkan 
peraturan. Jadi, keduanya mengharapkan agar hukum sebagai panglima 
terhadap tindakan-tindakan penguasa negara, yaitu ketertundukan 
pemerintahan negara, berikut aktivitasnya terhadap peraturan perundang-
undangan sebagai hukum tertulis.37

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen 
ketiga.38 Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan harus menurut 
Undang-Undang, maka seluruh warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan dengan tunduk pada hukum yang sama dan adil. Dengan 
demikian, dalam konteks negara hukum39, salah satu fungsi negara hukum 
adalah melindungi hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia adalah hak 
dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa.

Hak-hak asasi manusia ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang lain.40 Menjadi suatu kewajiban dari pemerintah atau 
negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini yang berarti 
menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi 
kepentingan umum, bangsa, dan negara.41 Di dalam negara hukum dinamis, 
negara berperan aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat,.
Dengan demikian, diaturlah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak 
dan kewajiban asasi manusia itu. Jaminan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia, khususnya hak hidup42, di Indonesia telah diatur dalam 

37

38
39 
40 Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

41 Ibid.
42 Sistem Pemerintahan Indonesia

READIN
G a mana man

ni menjadi dasani menjadi dasa
Menjadi suatu Menjadi suatu 

mengatur pelakmengatur pelak
naannya, mengnaannya, men

mum, bangsa, daum, bangsa, da
eran aktif dalameran aktif dalam

ikian, diatuikian, diatu
asasasas

COPY
amaan amaa

menjunjung menjunjung
yang sama danyang sama dan

, salah satu fung, salah satu fun
Hak-hak asasi Hak-hak asas

usia sejakusia seja



EKSISTENSI HUKUMAN MATI: Antara Realita dan Desiderata12 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menegaskan bahwa, “Setiap 
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya”.43

Ketentuan di atas mencerminkan bahwa Indonesia sebagai sebuah 
negara hukum berkomitmen untuk menjaga dan melindungi hak hidup 
setiap orang tanpa terkecuali, karena hak hidup adalah hak asasi yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk pada saat orang 
tersebut berhadapan dengan hukum.

2. Teori Keadilan (Middle Theory)
Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang 
tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang 
lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi, setiap skala didefinisikan dan 
sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum 
dari masyarakat tersebut.44 Secara analisis, Mulyana W. Kusuma membagi 
keadilan dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil 
dan material. Komponen prosedural berhubungan dengan gaya suatu 
sistem hukum seperti the rule of law dan rechtstaat, sedangkan komponen 
substantif atau keadilan materil menyangkut keadilan sosial yang menandai 
penandatangan politik, ekonomi di dalam masyarakat.45

Keadilan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 
keadilan komutatif (commutative justice) dan keadilan distributif 
(distributive justice). Keadilan komutatif adalah keadilan yang dipandang 
berdasarkan nilai dan ukuran yang sama atau biasa disebut dengan keadilan 
yang sama rata. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan sesuai 
dengan kepentingan, kemampuan, dan kebutuhannya. Keadilan distributif 
tidak melihat pada pembagian menurut jumlahnya, namun semata-mata 
pada seberapa besar keadilan itu yang menjadi bagiannya.46

Memahami pengertian keadilan secara umum di atas, Hampshire 
mengajukan teori keadilannya dengan mengacu pada sifat aturan hukum, 
sehingga melahirkan dua jenis keadilan, yaitu keadilan prosedural 

43
44 Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Sebuah Kajian Filsafat Hukum

46 Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen 
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(procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Apabila 
didalami teori keadilan yang dikemukakan Hampsire tersebut, maka 
keadilan prosedural dan keadilan substantif pada hakikatnya dapat 
dikategorikan dalam keadilan distributif. Oleh karena itu, pada tataran 
implementasi, keadilan prosedural dan keadilan substantif haruslah 
berjalan paralel.

3. Tujuan Pemidanaan (Applied Theory)
Pada saat seorang pelaku kejahatan berhadapan dengan hukum, maka 
pelaku tersebut harus mendapatkan akibat hukum berupa pemidanaan atau 
penghukuman. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses penghukuman 
ini tidak boleh melampaui batas-batas perikemanusiaan. Menurut 
Pellegrino Rossi, sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai 
asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui 
suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana 
mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak 
dalam masyarakat dan prevensi general, tetapi yang terpenting adalah 
pemidanaan harus memberikan perbaikan kepada pelaku bukan hanya 
mengedepankan unsur pembalasan yang melampaui hak asasi dari pelaku 
kejahatan.47

Negara hukum mengamanatkan bahwa setiap sikap dan perbuatan 
pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan di muka hukum, termasuk di dalamnya 
pelaksanaan pembangunan nasional juga harus berdasarkan hukum. 
Ide mengenai negara hukum, selain terkait dengan konsep “rechtstaat” 
dan “the rule of law”, juga berkaitan dengan konsep “nomocracy” yang 
berasal dari perkataan “nomos” dan “cratos”. “Nomos” yang berarti norma 
dan “cratos” yang berarti kekuasaan. Jadi, yang dijadikan sebagai faktor 
penentu dalam suatu penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan adalah 
norma atau hukum.48

Dalam filsafat pemidanaan, bersemayam ide-ide dasar pemidanaan 
yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai 
tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas 

47 Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

48 Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer
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publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan 
pemidanaan.49 Sedangkan, teori pemidanaan berada dalam proses 
keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan, dan memprediksi tujuan 
pemidanaan bagi negara, masyarakat, dan subjek hukum terpidana.50 
Selanjutnya, filsafat pemidanaan itu menurut Teguh Prasetyo mempunyai 
dua fungsi.

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas 
normatif atau kaidah yang memberikan pedoman. Kriteria atau paradigma 
terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan 
intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam ajaran sistem filsafat. 
Maksudnya, setiap asas yang diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah 
itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, 
dikembangkan, dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat 
pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi 
setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di atas, dalam 
proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan 
aktivitas program legislasi dan yudikasi untuk menormatifkan jenis dan 
bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan 
hukum melalui penerapan sanksi.

Dalam setiap penentuan sistem pemidanaan harus berpedoman pada 
tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan tersebut.51 Setelah tujuan 
pemidanaan ditetapkan, baru kemudian ditentukan jenis, bobot, dan cara 
pelaksanaan sanksi pidana. Secara umum, teori tujuan pemidanaan ada 
tiga, yaitu sebagai berikut.

a. Teori Absolut (Pembalasan)
Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam teori absolut ini 
sesungguhnya berbeda satu sama lain, namun persamaannya terletak pada 
pandangan bahwa pembenaran penjatuhan pidana sesungguhnya terletak 
pada kejahatannya sendiri dan terlepas dari kegunaan yang diharapkan 

49 Bina 

Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan 
Implementasinya,
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dari penjatuhan pidana tersebut.52 Dalam ajaran ini, pidana merupakan 
res absoluta ab effectu futuro (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya 
di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (backward 
looking) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai 
tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa.53 Jadi, teori absolut 
memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan 
yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak 
pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Karl O. Cristiansen, ada lima ciri pokok dari teori retributif, 
antara lain:54

1) Tujuan pidana hanyalah untuk pembalasan;
2) Tujuan utama hanyalah pembalasan dan di dalamnya tidak 

mengandung tujuan-tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
4) Pidana harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan 

moral yang dilakukan pelakunya;
5) Pidana melihat ke belakang sebagai pencelaan murni, dan tujuannya 

bukan untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori 
retributif, yaitu:
1) Teori Retributif Murni, yang memandang bahwa pidana harus sepadan 

dengan kesalahan.
2) Teori Retributif Terbatas, yang berpandangan bahwa pidana tidak 

harus sepadan dengan kesalahan karena yang lebih penting adalah 
keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi 
dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat 
untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 
yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 
mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya hukuman. Jadi, hukuman 
secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Hukuman 

Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia

Hukum Pidana
Kriminalisasi dalam Hukum Pidana
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merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 
tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.55

b. Teori Relatif
Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan 
hukuman, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi 
kejahatan lagi di masa yang akan datang. Plato menyatakan, “nemo prudens 
punit, quia peccatum, sed ne peccetur” (seorang bijak tidak menghukum 
karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi dilakukan dosa). 
Dari keterangan tersebut, maka pada hakikatnya teori relatif menekankan 
kepada pencegahan (prevensi) terhadap penanggulangan kejahatan. 
Prevensi ini dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum dan prevensi 
khusus.56

Teori prevensi umum menyatakan bahwa hukuman pada dasarnya 
bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak 
melakukan tindak pidana. Teori prevensi umum atau teori menakut-nakuti, 
yaitu tujuan dari hukuman itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, 
sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri 
maupun terhadap masyarakat.57

Teori pencegahan ini dibagi menjadi dua, yaitu afschrikkingstheorieen 
yang bertujuan untuk membuat jera warga masayarakat agar tidak 
melakukan kejahatan-kejahatan, dan De Leer Van de Psycologis yang 
berarti ancaman pidana harus dapat  mencegah niat orang untuk melakukan 
kejahatan-kejahatan.58 Sedangkan, teori prevensi khusus bertujuan untuk 
mencegah penjahat dalam menanggulangi kejahatannya dengan cara 
memperbaikinya. Teori prevensi khusus atau teori memperbaiki yaitu 
bahwa dengan menjatuhkan hukuman akan mendidik para pelaku tindak 
pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.59

Menurut Van Hamel, pemidanaan dalam teori ini mempunyai 
tujuan kombinasi, yaitu untuk menakuti, memperbaiki, dan kejahatan 
harus dibinasakan. Grolman berpendapat bahwa tujuan pemidanaan 

, Suatu Tinjauan… Op. Cit
Op. Cit.

Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta,
, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Pidana

Loc. Cit.
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dalam teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat 
penjahatnya tidak berbahaya, atau membuatnya jera. Hukuman bukanlah 
hanya sebatas pembalasan kepada pelaku kejahatan, tetapi mempunyai 
tujuan-tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut 
teori tujuan (utilitarian theory). Pidana dijatuhkan bukan untuk quia 
peccatum est (karena orang berbuat kejahatan) melainkan ne peccatum 
(supaya orang tidak melakukan kejahatan).60

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari hukuman 
adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Oleh sebab itu, 
tujuan pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi 
terpidana, artinya dengan penjatuhan hukuman itu terpidana harus dibina 
sehingga setelah selesai menjalani hukumannya, ia akan menjadi orang 
yang lebih baik dari sebelum menjalani hukuman.61

Menurut Muladi mengenai teori relatif, bahwa pemidanaan bukan 
sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan 
yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 
masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 
pemuasan absolut atas keadilan.62

c. Teori Penyatuan (Gabungan)
Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif 
yang muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat 
memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.63 Menurut 
teori ini, tujuan pemidanaan selain sebagai balasan pada pelaku kejahatan, 
juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan 
ketertiban, sehingga teori ini menitikberatkan pada pembalasan, namun 
sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino 
Rossi (1787-1848). Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan 
dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang, 
yaitu:64 

60 Teori-teori Kebijakan Pidana
61 Djoko Prasoko, Hukum Penitensier di Indonesia ,
62 Hukum Pida
63 Hukum Penitensier Indonesia
64 Op. Cit.
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1) Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, 
mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, 
maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu 
hukuman dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan 
hukuman dan penghukuman merupakan suatu kewajiban apabila 
telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

3) Dasar pembenaran dari hukuman terletak pada faktor tujuan, yakni 
mempertahankan tertib hukum.

Dalam teorinya, Grotius memandang bahwa penghukuman didasari 
atas keadilan absolut yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mencapai keadilan.65

P. 60.
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KAJIAN TERHADAP HUKUMAN MATI

A. Teori Negara Hukum (Grand Theory)
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV menyebutkan 
bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional 
tersebut dapat dicapai melalui usaha pembangunan 
hukum melalui politik hukum nasional yang menjadi dasar 
kebijakan di bidang pembangunan hukum. Politik hukum 
nasional dapat dimaknai sebagai kebijakan nasional 
mengenai pembentukan, perubahan, dan penegakan 
hukum, yang merupakan proses penormaan nilai-nilai 
keadilan masyarakat, nilai-nilai sosiologis masyarakat, 
nilai-nilai filosofis masyarakat, menjadi suatu perangkat 
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aturan atau “norma” yang akan digunakan untuk mengatur sikap dan 
tingkah laku manusia.66

Negara hukum mengamanatkan bahwa setiap sikap dan perbuatan 
pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan di muka hukum, termasuk di dalamnya 
pelaksanaan pembangunan nasional juga harus berdasarkan hukum. Ide 
mengenai negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtstaat dan the 
rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari 
perkataan nomos dan cratos. Nomos yang berarti norma cratos, artinya 
adalah kekuasaan. Jadi, yang dijadikan sebagai faktor penentu dalam suatu 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan adalah norma atau hukum.67

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental (Benua Eropa) 
dikembangkan oleh Julius Stahl dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu 
rechtstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep negara hukum 
dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of 
Law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan 
istilah “rechstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:68

1. Pengakunan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-
Undang Dasar;

2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut konsep Trias Politika;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas 

legalitas); dan
4. Adanya peradilan administrasi (administrative rechtspraak). 

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara 
hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:69

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law); tidak adanya 
kekuasaan yang sewenang-wenang (absence of arbitary power), 
dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar 
hukum;

66 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, , 
2004, Hlm. 59.

67

68 Ridwan H.R., , 2005, Hlm. 2.
69 , , 2001, 
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2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before 
the law), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;

3. Terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang (di negara lain 
dalam Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan 
dan putusan hakim.

Pemikiran tentang negara hukum itu telah muncul jauh sebelum 
terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada 
abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya 
pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-
wenangan di masa lampau.70 Padmo Wahjono menyebutkan, suatu negara 
sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, sudah dikembangkan 
sejak Plato menulis “Nomos”. Kant memaparkan prinsip-prinsip negara 
hukum (formal), J. Stahl mengetengahkan negara hukum (materiil), Dicey 
mengajukan “The Rule of Law”.71

Muhammad Tahir Azhary menyebutkan, secara konsepsional terdapat 
5 (lima) utama negara hukum, yaitu “Rechtstaat, Rule of Law, Socialist 
Legalit, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila”.72 Konsep 
“Rechtsstaat” diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang Negara 
Hukum dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi “rechts” pada 
“staat” hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan 
pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai 
pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Kant ini 
terkenal dengan sebutan “Nachtwakerstaat” atau “Nachtwacherstaat”.

Cita negara hukum ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato 
dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.73 Aristoteles 
menyatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah 
dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Selanjutnya, Aristoteles 
menyatakan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah 
manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan 
baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang 

70

71
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baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan 
hukum. Lebih lanjut, Aristoteles mengemukakan tiga unsur pemerintah 
berkonstitusi, yaitu:74

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum berlandaskan ketentuan-

ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-
wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi;

3. Pemerintah berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

Perkembangan berikutnya, konsep Kant diarahkan menjadi 
konsep ”Rechtsstaat” dalam arti luas sebagai negara yang berwawasan 
kesejahteraan dan kemakmuran, dengan variasi unsur-unsur utamanya 
adalah:75

1. Frederich Julius Stahl, unsur utama berupa pengakuan dan 
perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara 
berdasarkan prinsip trias politika, penyelenggara negara, pemerintah 
menurut undang-undang, dan peradilan administrasi negara;

2. Scheltema, dengan unsur utama “kepastian hukum, persamaan, 
demokrasi, dan pemerintah yang melayani kepentingan umum”;

3. H.D. Van Wijk dan Konijnenbelt, dengan unsur utama “pemerintah 
menurut hukum, hak-hak asasi, pembagian kekuasaan, dan 
pengawasan oleh kekuasaan peradilan”;

4. Zippelius, dengan unsur utama “pemerintah menurut hukum, jaminan 
terhadap hak asasi, pembagian kekuasaan, dan pengawasan yudisial 
terhadap pemerintah”.

Unsur-unsur utama konsep “Rechtsstaat” di atas, pada kenyataannya 
banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang “hak-hak asasi 
manusia secara alamiah” (hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik) 
serta “asas pemisahan negara” ke dalam organ legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif yang dalam perkembangannya dimantapkan lebih lanjut oleh 
Montesquieu, Balcetstone, dan Jean Jacques Rousseau.76
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Sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu negara yang ber-
dasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu 
untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan kesewenang-
wenangan penguasa.

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan yang secara tegas 
menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
hasil Amandemen. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan 
atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang 
berdemokrasi yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan 
kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang 
sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yaitu keadilan.77

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata 
kehidupan negara dan bangsa yang tenteram, aman, sejahtera, dan tertib. 
Kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat dijamin, sehingga 
tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan 
perorangan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, di negara hukum 
segala perbuatan, perilaku, dan tindakan pemerintah maupun masyarakat 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur berdasarkan hukum 
tindak berdasarkan atas kemauan penguasa belaka.

Guna mendukung berdiri dan terlaksananya negara hukum, dalam 
UUD 1945 dibentuk susunan ketatanegaraan yang mengatur mengenai 
Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut terdapat di Bab IX Pasal 24 
dan Pasal 25. Kemudian sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, 
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 18 menetapkan bahwa:

 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”. 

Selanjutnya, dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 menentukan bahwa:

77 ,
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 “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hukum sebagai kebijakan politik penguasa mempunyai sifat 
fleksibilitas terhadap problematika masalah masyarakat, waktu, dan 
tempat di mana hukum tersebut akan diberlakukan dan bersifat aspiratif 
terhadap kehendak masyarakat, terutama kehendak penguasa politik 
(legislator). Dalam masyarakat modern, representasi masyarakat terwujud 
dalam lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk melalui pemilu sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum sebagai suatu kebijakan politik 
penguasa akan mempunyai makna, apabila dalam pembangunannya 
memperhatikan juga aspek penegakan hukum sebagai “ending” suatu 
pembangunan hukum.78

Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya membangun, 
mendapatkan persoalan yang tiada henti, mulai dari bencana alam, 
krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, kekisruhan tata negara, rendahnya 
profesionalisme pemerintahan, kepastian hukum, kerusuhan sosial terjadi 
di mana-mana, sampai dengan yang terutama yakni merajalelanya korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebagai negara hukum, tentunya cara menyelesaikan persoalan-
persoalan bangsa harus tetap diletakkan dalam kerangka hukum sebagai 
“supremacy of law”, sehingga setiap sikap, tindakan masyarakat, dan 
pemerintah harus sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan menurut 
hukum. Dengan demikian, akan ada kepastian dalam dimensi “rule of the 
game”. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
hasil amandemen, konsep negara hukum Indonesia memiliki 13 (tiga 
belas) prinsip yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia 
sekarang ini. Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama 
penyangga berdiri dan tegaknya suatu negara Indonesia yang modern. 
Adapun ketiga belas prinsip negara hukum tersebut adalah:79 
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1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
 Adanya pengakuan normatif dan empirik akan asas supremasi 

hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum 
sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada 
hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah 
manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. 
Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan 
yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, 
sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin 
dalam perilaku sebagian besar masyarakat bahwa hukum itu supreme.

2. Persamaan dalam Hukum (Equality Before the Law)
 Dalam asas ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam 

segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan 
yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan 
sementara yang disebut dengan affirmative actions. Hal tersebut guna 
mendorong dan mempercepat kelompok warga masyarakat tertentu 
untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan 
yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang 
sudah jauh lebih maju.

3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
 Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas 

dalam segala bentuknya, yaitu segala tindakan pemerintahan harus 
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 
Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku 
mendahului tindakan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, 
maka setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 
rules and procedures.

4. Pembatasan Kekuasaan
 Arti dari asas ini adalah bahwa setiap kekuasaan harus selalu dibatasi 

dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang 
yang bersifat check and balances dalam kedudukan yang sederajat 
dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen
 Dalam rangka membatasi kekuasaan, di zaman sekarang ini ber-

kembang adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat 
independen, seperti bank sentral, organisasi Tentara, Komisi HAM, 
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dan lain-lain. Independensi lembaga ini penting untuk menjamin 
demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah 
untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
 Menurut asas ini, hakim dalam menjalankan tugas judisialnya tidak 

boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan 
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin 
keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi 
ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik 
intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun 
kalangan masyarakat dan pers.

7. Peradilan Tata Usaha Negara
 Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-

tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi 
negara dan dijalankannya putusan hakim TUN (Tata Usaha Negara) 
oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan ini perlu dibuat sendiri, 
karena pengadilan ini yang menjamin agar warga negara tidak 
dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara 
sebagai pihak yang berkuasa.

8. Peradilan Tata Negara (Conctitusional Court)
 Pentingnya Mahkamah Konstitusi adalah dalam upaya memperkuat 

sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang 
sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi, misalnya menguji 
konstitusionalitas UU (Undang-Undang) yang merupakan produk 
legislatif.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
 Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan 

pilar yang sangat penting dalam setiap negara hukum. Jika dalam 
suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan 
penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka 
negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum 
dalam arti sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat)
 Dianut dan dipraktikkan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat 

yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan dan ditegakkan, mencerminkan perasaan 
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keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka 
hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan 
secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa dan secara 
bertentanagan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga negara 
hukum yang dikembangkan adalah negara hukum demokratis.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Welfare 
Rechtstaat)

 Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan 
bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui 
gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui negara 
hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial
 Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap 

proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan 
kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi 
dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat 
secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
 Negara hukum Indonesia haruslah mengandung asas Ketuhanan Yang 

Maha Esa, karena hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, 
sehingga sistem hukum dan cita negara hukum Indonesia haruslah 
pula ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah 
bebas dan tidak memihak. Peradilan harus independen serta imprasial. 
Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk 
memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan 
kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan 
pihak lain.

Konsekuensi ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis 
keseluruhan penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada 
dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur dan 
setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan. 
Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu keharusan dalam 
suatu negara hukum. Penegakan hukum juga merupakan ukuran untuk 
kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, karena negara-negara maju di 
dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun 
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juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya yang 
berjalan dengan baik.80

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai negara hukum dengan 
sebutan rechtstaat atau the rule of law, yang jelas secara konstitusional 
hasil amandemen ketiga UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa 
unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, 
pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan 
di depan hukum, adanya peradilan administrasi, dan unsur-unsur lainnya.

Hak-hak asasi manusia akan terlindungi, karena dalam konsep the rule 
of law mengedepankan prinsip equality before the law, sedangkan konsep 
rechtsstaat mengedepankan prinsip wetmatigheid, kemudian menjadi 
rechtmatigheid. Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara 
pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan.81 Asas kerukunan 
dalam konsep Negara Hukum Pancasila dapat dirumuskan maknanya, 
baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif, kerukunan 
berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, sedangkan dalam 
makna negatif berarti tidak konfrontatif, tidak saling bermusuhan. Dengan 
makna demikian, pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa 
berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat.82

Berdasarkan asas kerukunan tersebut, tidak berarti hubungan 
antara pemerintah dan rakyat tidak memunculkan sengketa. Kehidupan 
bermasyarakat atau bernegara pasti menimbulkan sengketa dalam 
berbagai bidang kehidupan, termasuk sengketa antara pemerintah dan 
rakyat. Meskipun demikian, yang dibutuhkan adalah metode atau cara 
penyelesaian sengketa yang tepat dan tidak menimbulkan keretakan atau 
ketidakharmonisan dan ketidakserasian hubungan pemerintah dan rakyat 
dalam konteks Negara Hukum Pancasila.

Mengenai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-
kekuasaan negara, hendaknya dikembalikan kepada ide dasarnya, yaitu 
gotong royong. Paham gotong-royong ini menurut Philipus M. Hadjon, 
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telah diangkat sebagai suatu konsep politik. Hal ini dapat dilihat dari 
persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia. Bahkan  dalam pidatonya 
tanggal 1  Juni  1945, Ir. Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia 
yang kita dirikan haruslah negara gotong royong.83

Selain paham gotong-royong dan kekeluargaan disadari sebagai asas 
yang melandasi hubungan pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan 
Negara Hukum Pancasila, menurut Oemar Senoadji bahwa salah satu ciri 
pokok Negara Hukum Pancasila adalah  jaminan kebebasan beragama 
(freedom of religion).84

Ciri berikutnya dari Negara Hukum Pancasila menurut Oemar 
Senoadji adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama 
dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang 
harmonis tidak boleh terjadi pemisahan agama dan negara, baik secara 
mutlak maupun secara nisbi, karena hal itu akan bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD 1945.85

Negara Hukum Pancasila menjamin setiap orang bebas memeluk 
agama dan beribadat menurut agamanya. Lihat Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 
29 UUD 1945. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang diberikan 
oleh negara kepada warga negaranya untuk mengimplementasikan 
kebebasaan itu dalam memeluk dan beribadat menurut agamanya, tanpa 
khawatir terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain.

Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang lain, yaitu asas 
kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Menguatnya asas kekeluargaan ini memberikan 
kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap survive 
guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, sejauh tidak 
mengganggu hajat hidup orang banyak.

Di samping itu, Negara Hukum Pancasila juga mengedepankan prinsip 
persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Persamaan di hadapan hukum, misalnya, adalah persoalan 
urgensial yang harus pula mendapat perhatian pihak penyelenggara 
negara. Bahkan secara konstitusional, UUD 1945 memberikan landasan 
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untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam 
kehidupan Negara Hukum Pancasila, antara lain:
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum;

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan.

Prinsip persamaan tersebut secara teoretis atau praktis tidak 
hanya mencakup bidang politik, hukum, dan sosial, tetapi juga bidang 
ekonomi dan kebudayaan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi 
prasyarat yang mendukung eksistensi Negara Hukum Pancasila 
untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan komitmennya 
dalam menyejahterakan kehidupan lapisan masyarakat sebagai misi 
penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya peradilan yang bebas dari intervensi atau campur tangan 
pihak lain, juga termasuk unsur atau elemen yang melekat atau menjiwai 
karakteristik Negara Hukum Pancasila. Independensi peradilan ini secara 
teoretis atau praktis merupakan pilar negara hukum yang hampir dianut 
oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

Independensi peradilan tersebut menurut A. Muhammad Nasrun, 
dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di 
luar pengadilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap 
pelaksanaan fungsi peradilan.86 Meskipun demikian, independensi 
peradilan ini bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja, karena 
kekuasaan-kekuasaan di luar pengadilan memiliki potensi mencampuri 
pelaksanaan fungsi peradilan.87

Oleh karena itu, menurut Muhammad Nasrun, peradilan yang tidak 
independen sangat berbahaya, karena proses peradilan bisa dimanipulasi 
untuk mencegah pengadilan mempertanyakan legalitas tindakan-tindakan 
ilegal atau semena-mena oleh para pelaksana kekuasaan negara. Jika 
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independensi peradilan ini tetap terjaga dengan baik, institusi pengadilan 
diyakini menjadi sangat kuat dan mandiri menjalankan fungsinya sebagai 
peradilan dalam Negara Hukum Pancasila. Independensi peradilan 
tersebut, menurut Muhammad Nasrun dapat diuji melalui dua hal, yaitu:88

1. Ketidakberpihakan (impartiality). Imparsilitas hakim terlihat pada 
gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada 
hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan atas dasar keterkaitan 
dengan salah satu pihak berperkara, baik dalam konteks hubungan 
sosial maupun hubungan politik.

2. Keterputusan relasi dengan para aktor politik (political insularity). 
Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim 
agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik 
atau mencegah pelaksanaan suatu keputusan politik.

Negara Hukum Pancasila seperti halnya Indonesia, disadari atau tidak, 
tetap membutuhkan independensi peradilan sebagai bagian penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan 
wewenang lembaga negara, seperti halnya Mahkamah Konstitusi 
melakukan uji materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dengan 
demikian, putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi 
pun dapat bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, seperti lembaga eksekutif dan 
lembaga-lembaga sosial lainnya.

Menarik apa yang disinyalir oleh Montesquieu, bahwa independensi 
peradilan tidak lain merupakan mulut undang-undang, sehingga putusan 
hakim merupakan suatu putusan hukum, bukan dipandang sebagai 
putusan politik.89 Hal ini berarti ketidakberpihakan dan keterputusan 
badan peradilan, khususnya para hakim dengan pihak-pihak lain, baik 
secara politis maupun secara ekonomis sangat menentukan keberhasilan 
badan peradilan menjalankan fungsinya dan tetap independen dalam 
mengambil keputusan hukum.

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir, sila pertama Pancasila 
merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia 
dalam bernegara dan bermasyarakat. Artinya, penyelenggaraan 
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kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan 
mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.90

B. Teori Keadilan (Middle Theory)
Keadilan berasal dari kata “adil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak 
berat sebelah.91 Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan 
dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak 
subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu 
konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum 
tentu adil menurut yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi, setiap 
skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai 
dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.92

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat 
luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai 
salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu 
kesalahan. Namun, apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan, 
tidak bisa disebut menimbulkan keadilan. Sebaliknya, suatu tindakan 
yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. 
Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau 
wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita. Dikarenakan berbicara 
masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam 
tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat 
yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, 
bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.93 
Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan 
di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.

Seperti diketahui, istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan 
istilah ketidakadilan, di mana ada konsep keadilan maka di situ pun 
ada konsep ketidakadilan. Biasanya, keduanya disandingkan dan dalam 
konteks kajian hukum. Keadilan akan dibenturkan dengan keraguan dan 
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ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa 
ketidakadilan dan keraguan.94

Menurut Susanto, yang kemudian akan dibenturkan dengan 
ketidakadilan dan keraguan, akan memasuki medan wilayah non-
sistematik atau anti-sistematik, bahkan hampir bersifat aphoristic, karena 
membicarakan keadilan, ketidakadilan, keraguan kita berdiri pada 
wilayah yang labil, goyah, atau cair. Oleh karena itulah, keadilan (hukum) 
dianggap plural dan plastik.95

Secara analisis, Mulyana W. Kusuma membagi keadilan dalam 
komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan material. 
Komponen prosedural berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, 
seperti the rule of law dan rechtstaat, sedangkan komponen substantif 
atau keadilan materil menyangkut keadilan sosial, yang menandai 
penandatangan politik, ekonomi di dalam masyarakat.96

Theo Huijbers menyatakan bahwa yang pertama kali meletakkan 
gagasan keadilan dalam konteks tertentu adalah Thomas Aquinas yang 
terkenal dengan keadilan distributif (justitia distributiva) sebagian keadilan 
yang berkenaan dengan pembagian jabatan.97 Menurut Arif Sidharta, 
keadilan adalah setiap orang yang tanpa kecuali berkewajiban untuk 
bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, 
pengertian hukum di sini tidak selalu berarti positif.98

Keadilan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 
keadilan komutatif (commutative justice) dan keadilan distributif 
(distributive justice). Keadilan komutatif adalah keadilan yang dipandang 
berdasarkan nilai dan ukuran yang sama atau biasa disebut dengan keadilan 
yang sama rata. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan sesuai 
dengan kepentingan, kemampuan, dan kebutuhannya. Keadilan distributif 
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tidak melihat pada pembagian menurut jumlahnya, namun semata-mata 
pada seberapa besar keadilan itu yang menjadi bagiannya.99

Memahami pengertian keadilan secara umum di atas, Hampshire 
mengajukan teori keadilannya dengan mengacu pada sifat aturan hukum, 
sehingga melahirkan dua jenis keadilan, yaitu keadilan prosedural 
(procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Keadilan 
prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan 
yang dirumuskan dari peraturan-peraturan hukum formal, seperti 
mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan. 
Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai 
yang lahir pada sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. 
Apabila didalami teori keadilan yang dikemukakan Hampsire tersebut, 
maka keadilan prosedural dan keadilan substantif pada hakikatnya dapat 
dikategorikan dalam keadilan distributif.

Jika dikaitkan dengan hukum pidana, keadilan prosedural berkaitan 
dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan 
atau menjalankan hukum materil, sedangkan keadilan substantif berkaitan 
dengan hukum materil. Oleh karena itu, pada tataran implementasi, 
keadilan prosedural dan keadilan substantif haruslah berjalan paralel.

C. Tujuan Pemidanaan (Applied Theory)
Pada saat seorang pelaku kejahatan berhadapan dengan hukum, maka 
pelaku tersebut harus mendapatkan akibat hukum berupa penghukuman. 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses penghukuman ini tidak boleh 
melampaui batas-batas perikemanusiaan. Menurut Pellegrino Rossi, 
sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari hukuman 
dan bahwa beratnya hukuman tidak boleh melampaui suatu pembalasan 
yang adil, namun dia berpendirian bahwa hukuman mempunyai berbagai 
pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat 
dan prevensi general, tetapi yang terpenting adalah penghukuman harus 
memberikan perbaikan kepada pelaku bukan hanya mengedepankan 
unsur pembalasan yang melampaui hak asasi dari pelaku kejahatan.100
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Negara hukum mengamanatkan bahwa setiap sikap dan perbuatan 
pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan di muka hukum, termasuk di dalamnya 
pelaksanaan hukuman. Dalam filsafat penghukuman, bersemayam ide-
ide dasar penghukuman yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat 
penghukuman sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan 
pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk 
melakukan pemidanaan.101 Sedangkan, teori pemidanaan berada dalam 
proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan, dan memprediksi 
tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat, dan subjek hukum terpidana.102 
Selanjutnya, filsafat pemidanaan itu menurut M. Sholehuddin mempunyai 
dua fungsi.103

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas 
normatif atau kaidah yang memberikan pedoman. Kriteria atau paradigma 
terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan 
intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam ajaran sistem filsafat. 
Maksudnya, setiap asas yang diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah 
itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, 
dikembangkan, dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, 
filsafat penghukuman berfungsi sebagai teori yang mendasari dan 
melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua 
fungsi di atas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana 
dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan yudikasi untuk 
menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan 
keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.

Dari dimensi demikian, maka menurut Muladi dan Barda Nawawi 
Arief menyimpulkan bahwa hukuman mengandung unsur-unsur atau ciri-
ciri sebagai berikut.104
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1. Hukuman itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Hukuman itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

3. Hukuman itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam setiap penentuan sistem pemidanaan harus berpedoman pada 
tujuan yang hendak dicapai dari penghukuman tersebut.105 Setelah tujuan 
penghukuman ditetapkan, baru kemudian ditentukan jenis, bobot, dan 
cara pelaksanaan sanksi pidana. Secara umum, teori tujuan pemidanaan 
ada tiga, yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan)
Pemikiran-pemikiran yang digolongkan kedalam teori absolut ini 
sesungguhnya berbeda satu sama lain, namun persamaannya terletak 
pada pandangan bahwa pembenaran penjatuhan hukuman sesungguhnya 
terletak pada kejahatannya sendiri dan terlepas dari kegunaan yang 
diharapkan dari penjatuhan hukuman tersebut.106 Dalam ajaran ini, 
hukuman merupakan res absoluta ab effectu futuro (keniscayaan yang 
terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke 
masa lalu (backward looking), bukan ke masa depan. Hukuman merupakan 
penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau 
dosa.107 Jadi, teori absolut memandang bahwa penghukuman merupakan 
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi 
pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Karl O. Cristiansen, ada lima ciri pokok dari teori retributif, 
antara lain:108 
a. Tujuan hukuman hanyalah untuk pembalasan;
b. Tujuan utama hanyalah pembalasan dan di dalamnya tidak 

mengandung tujuan-tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat;
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
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d. Hukuman harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan 
moral yang dilakukan pelakunya;

e. Hukuman melihat ke belakang sebagai pencelaan murni, dan 
tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi 
pelaku.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori 
retributif, yaitu:
a. Teori Retributif Murni, yang memandang bahwa hukuman harus 

sepadan dengan kesalahan.
b. Teori Retributif Terbatas, yang berpandangan bahwa hukuman tidak 

harus sepadan dengan kesalahan, karena yang lebih penting adalah 
keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi 
dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat 
untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

Teori pembalasan mengatakan bahwa hukuman tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya hukuman. Hukuman 
secara mutlak ada, arena dilakukan suatu kejahatan. Hukuman merupakan 
tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 
keharusan. Hakikat suatu hukuman ialah pembalasan.109

2. Teori Relatif 
Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan 
hukuman, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi 
kejahatan lagi di masa yang akan datang. Plato menyatakan, “nemo prudens 
punit, quia peccatum, sed ne peccetur” (seorang bijak tidak menghukum 
karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi dilakukan dosa). 
Dari keterangan tersebut, maka pada hakikatnya teori relatif menekankan 
kepada pencegahan (prevensi) terhadap penanggulangan kejahatan. 
Prevensi ini dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum dan prevensi 
khusus.110

Teori prevensi umum menyatakan bahwa hukuman pada dasarnya 
bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak 

109
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melakukan tindak pidana. Teori prevensi umum atau teori menakut-nakuti, 
yaitu tujuan dari hukuman itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, 
sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri 
maupun terhadap masyarakat.111 Teori pencegahan ini dibagi menjadi 
dua, yaitu:
a. Afschrikkingstheorieen yang bertujuan untuk membuat jera warga 

masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan; dan 
b. De Leer Van de Psycologis yang berarti ancaman hukuman harus 

dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan.112 
Sedangkan, teori prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat 
dalam menanggulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. 
Teori prevensi khusus atau teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan 
menjatuhkan hukuman akan mendidik para pelaku tindak pidana 
sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.113

Menurut Van Hamel, pemidanaan dalam teori ini mempunyai 
tujuan kombinasi, yaitu untuk menakuti, memperbaiki, dan kejahatan 
harus dibinasakan. Grolman berpendapat bahwa tujuan pemidanaan 
dalam teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat 
penjahatnya tidak berbahaya, atau membuatnya jera. Hukuman bukanlah 
hanya sebatas pembalasan kepada pelaku kejahatan, tetapi mempunyai 
tujuan-tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut 
teori tujuan (utilitarian theory). Hukuman dijatuhkan bukan untuk quia 
peccatum est (karena orang berbuat kejahatan), melainkan ne peccatum 
(supaya orang tidak melakukan kejahatan).114

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari hukuman 
adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Oleh sebab itu, 
tujuan hukuman dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi 
terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu, terpidana harus dibina 
sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang 
lebih baik dari sebelum menjalani pidana.115
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Menurut Muladi mengenai teori relatif mengatakan bahwa 
pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi 
sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat 
menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, 
yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka 
bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.116

3. Teori Penyatuan (Gabungan)
Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif 
yang muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat 
memuaskan dalam menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.117 
Menurut teori ini, tujuan penghukuman selain sebagai balasan pada 
pelaku kejahatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan 
mewujudkan ketertiban. Dengan demikian, teori ini menitikberatkan 
pada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk 
melindungi masyarakat.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino 
Rossi (1787-1848). Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan 
dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang, 
yaitu:118

a. Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, 
mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, 
maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu 
hukuman dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan 
hukuman dan penghukuman merupakan suatu kewajiban apabila 
telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

c. Dasar pembenaran dari hukuman terletak pada faktor tujuan, yakni 
mempertahankan tertib hukum.

Dalam teorinya, Grotius memandang bahwa penghukuman didasari 
atas keadilan absolut yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mencapai keadilan.119
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Secara global dan representatif, pada pokoknya “sistem penghukuman” 
atau “the sentencing system” mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki. Pertama, 
dapat dikaji dari perspektif penghukuman itu sendiri. Menurut Ted 
Honderich, maka penghukuman mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:120

1. Penghukuman harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) 
dan kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan 
sebagai sasaran dari tindakan penghukuman. Unsur pertama ini pada 
dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh 
subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek 
lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja 
karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena 
melawan hukum yang berlaku secara sah.

2. Setiap penghukuman harus datang dari institusi yang berwenang 
secara hukum pula. Jadi, penghukuman tidak merupakan konsekuensi 
alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-
pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Oleh karena itu, 
penghukuman bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban 
terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan penghukuman 
hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar 
hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur 
ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman 
kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh 
orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum 
penghukuman dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) 
yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar 
hukum.

Kedua, sistem penghukuman juga melahirkan eksistensi ide 
individualisasi pidana. Pada pokoknya, ide individualisasi memiliki 
beberapa karakteristik tentang aspek-aspek berikut.
1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas 

personal).
2. Hukuman hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas 

culpabilitas; ‘tiada hukuman tanpa kesalahan’).

Hlm. 60.
120 , Hlm. 15.
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3. Hukuman harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si 
pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam 
memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan 
harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) 
dalam pelaksanaannya.

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara 
kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/
terbaik” atau (prime guarantor) dan sekaligus sebagai “pengancam yang 
utama” (prime threatener), atau serta merupakan alat atau sarana terbaik 
dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini 
diformulasikan dengan redaksional berikut.121

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang 
maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (the criminal sanction 
is indispensable; we could not, now or in the foresecable future, get 
along without it).

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang 
kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar 
dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya 
(the criminal sanction is the best available device are have for dealing 
with gross and immediate harm and threats of harm).

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” 
dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan 
manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat 
dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara 
sembarangan dan secara paksa (the criminal sanction is at once prime 
guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).

D. Batas-Batas Hukum Pidana dalam Menanggulangi 
Kejahatan

Menurut J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, kejahatan adalah 
setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik 
untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana.122 
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Sedangkan menurut Bonger123, kejahatan merupakan perbuatan antisosial 
yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, 
dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal 
definitions) mengenai kejahatan.

Menurut Durkheim124, kejahatan merupakan fenomena sosial yang 
normal, artinya bahwa kejahatan akan selalu ada di setiap masyarakat 
dan usia kejahatan seusia dengan usia masyarakat itu sendiri. Pernyataan 
Durkheim ini sesuai dengan pendapat Benedict S. Alper125, yang 
menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan “the oldest social problem”. 
Terhadap masalah kejahatan ini, telah banyak usaha penanggulangan 
yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan 
dalam menanggulangi masalah kejahatan ini adalah dengan menggunakan 
hukum pidana, yaitu dengan sanksinya yang berupa hukuman.

Namun, terhadap upaya pengendalian perbuatan antisosial dengan 
mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan 
pidana ini masih dipersoalkan, di antaranya dari Packer126, yang 
mengatakan sebagai “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi 
hukum yang penting”.

Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan 
masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. 
Faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut sangat kompleks, dan 
berada di luar jangkauan hukum pidana. Dengan demikian, keterbatasan 
hukum pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan tersebut 
merupakan suatu hal yang wajar. Penggunaan hukum pidana terbatas 
hanya dalam menanggulangi kejahatan dan bukan suatu penyelesaian 
dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Hal ini pernah disampaikan 
oleh Sudarto127, bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan 
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penanggulangan sesuatu gejala (Kurieren am Symptom) dan bukan suatu 
penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan 
oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi hukum 
pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-
sebab (sumber) penyakit, tetapi sekadar untuk mengatasi gejala/akibat dari 
penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan 
“pengobatan kausatif”, tetapi hanya sekadar “pengobatan simptomatik”.128

Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana”, ini pun 
masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan 
keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-
sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negatif yang membahayakan 
atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan efek samping yang negatif. 
Di samping itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum 
pidana selama ini sangat terbatas dan “fragmentair”, yaitu terfokus pada 
dihukumnya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek 
preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (treatment/kurieren) lewat 
sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak 
melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun 
prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara 
struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain, keterbatasan kemampuan 
hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan 
selama ini, yaitu pemidanaan individual/personal, dan bukan pemidanaan 
yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/
personal kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara 
struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. 
“Sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini, misalnya pihak korban/
penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si 
pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana 
selama ini adalah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai 
obat/remedium) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-
undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang 
sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti perumusan sanksi pidana secara 
tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang 

128 ….. 

da tujuda tuj
ahatan” (efeahatan” (efe

 untuk “menceuntuk “mence
. Dengan kataDengan kata

lain dapat dilihlain dapat dilih
emidanaan indivemidanaan ind

ruktural/fungsiouktural/fungsio
rang menyenturang menyentu
gsional dengsional de

bersifbersi

COPY
sampingampin

g ditempuh g ditempuh
mentairmentair”, yaitu ”, yaitu rrr

enyakit). Denganyakit). Deng
mbuhan (mbuhan (treatmtreat

an “menan “me
kk



44 EKSISTENSI HUKUMAN MATI: Antara Realita dan Desiderata

atau kelonggaran kepada hakim untuk memilih pidana (obat) yang sesuai 
bagi terpidana.

Keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/
bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana 
memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa 
perundang-undangan organiknya, instansi, dan aparat pelaksananya, 
sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana 
di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasional yang 
cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan 
bersifat transnasional.129

Penggunaan sarana “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur 
masyarakat (lewat perundang-undangan), pada hakikatnya merupakan 
bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).130 Mengingat berbagai 
keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut 
kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan 
secara hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Ini berarti, bahwa 
sarana “penal” tersebut tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam 
setiap produk legislatif.

Pedoman mengenai penggunaan sanksi/hukum pidana ini pernah 
disampaikan oleh Nigel Walker, yaitu “prinsip-prinsip pembatas” (the 
limiting principles)131 yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
1. Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk 

melakukan pembalasan semata-mata;
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana 

perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
3. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada 

dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan 
penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit;

4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang 
ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian 
yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;

129 , 
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5. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (by product) 
yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang 
akan dikriminalisasikan;

6. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh 
masyarakat secara kuat;

7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya 
diperkirakan tidak akan efektif (unenforceable);

8. Hukum pidana harus uniform, unvarying, and universalistic;
9. Hukum pidana harus rasional;
10. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order, legitimation, 

and competence;
11. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence, 

procedural fearless, and substantive justice;
12. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, 

moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil;
13. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan;
14. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan 

secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
15. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus 

didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang 
bersifat non penal (prevention without punishment);

16. Penggunaan hukum pidana sebaiknya harus diarahkan pula untuk 
meredam faktor kriminogen yang menjadi kausa utama tindak pidana.

Secara lebih singkat, Jeremy Bentham pernah menyatakan, bahwa 
janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “groundless, needless, 
unprofitable or inefficacious”. Sedangkan, Herbert L. Packer132 pernah 
mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana akan menjadi “penjamin 
yang utama” (prime guarantor) jika digunakan secara hemat (providently) 
dan berperikemanusiaan (humanely). Sedangkan, jika digunakan secara 
sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (indiscriminately) dan 
digunakan secara paksa (coercively) akan menyebabkan sarana pidana itu 
menjadi suatu “pengancam yang utama” (prime threatener).
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Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa keterbatasan hukum pidana 
dalam menanggulangi kejahatan, antara lain karena penanggulangannya 
atau “penyembuhannya” lewat hukum pidana selama ini hanya 
merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik, bukan pengobatan 
kausatif, dan pemidanaannya hanya bersifat individual/personal, tidak 
bersifat fungsional/struktural.

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (individual/
personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku 
kejahatan (the treatment of offenders), yang melahirkan pendekatan 
humanistik, ide individualisasi, dan tujuan pemidanaan yang berorientasi 
pada perbaikan si pelaku (yaitu tujuan rehabilitasi, reformasi, reedukasi, 
resosialisasi, readaptasi sosial, dan sebagainya). Pendekatan humanistik 
individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan, namun perlu 
diperhatikan, bahwa yang memerlukan pembinaan dan perawatan bukan 
hanya si pelaku, tetapi juga masyarakat atau kondisi lingkungan. Hal ini 
disebabkan faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan itu berada 
di luar jangkauan hukum pidana, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi 
rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan 
kebutahurufan (kebodohan) yang ada pada sebagian besar penduduk.133 
Menurut Mardjono Reksodiputro134, faktor-faktor kejahatan tersebut, 
di antaranya kepadatan penduduk, masalah suku, agama, pengaruh 
kemiskinan dan kemakmuran, serta pengaruh media massa.

Dengan demikian, apabila hukum pidana sebagai salah satu jenis 
dari sarana penal akan didayagunakan dalam penanggulangan kejahatan, 
haruslah merupakan kebijakan yang integral dari kebijakan/rencana 
pembangunan nasional. Hal ini pernah disampaikan oleh Sir Leon135, 
bahwa rencana pertahanan sosial (social defence planning) seyogyanya READIN
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merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional (planning 
for national development).

Dengan demikian, strategi pencegahan kejahatan harus memperhatikan 
perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Mengenai 
hal ini, A. Karim Nasution pernah mengatakan:136

 “Pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar 
hukum, tidak dapat dilaksanakan secara efektif jika tidak dihubungkan 
dengan kecenderungan-kecenderungan (trends) sosial dan ekonomi. 
Rencana sosial dan ekonomi tidak akan realistis, jika tidak bertujuan 
untuk menetralisir faktor-faktor kriminogen dengan cara investasi 
yang sebaik-baiknya dalam program pembangunan”.

Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan 
penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/
kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” 
maupun dengan sarana “non penal”, baik dengan melakukan “pembinaan 
atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum” (treatment of offenders), 
maupun dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat” (treatment of 
society).137

Keterpaduan antara sarana “penal” dan “non penal” ini juga 
disampaikan oleh G.P. Hoefnagels138, bahwa kebijakan kriminal 
ditempuh melalui jalur “penal”, yaitu dengan penerapan hukum pidana 
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(criminal law application/practical criminology), dan jalur “non penal”, 
yaitu pencegahan tanpa hukuman (prevention without punishment) 
dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan melalui media massa (influencing view of society on crime 
and punishment (mass media)).

Pengertian “treatment of society” dapat dilihat dalam arti “upaya 
pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang 
menyebabkan timbulnya kejahatan”. Namun di samping itu, bertolak dari 
konsep “treatment of society”, patut pula kiranya dikembangkan kebijakan 
sistem pemidanaan (termasuk “treatment”) yang bersifat struktural/
fungsional.

Dalam sistem pemidanaan yang struktural/fungsional, pertanggung-
jawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan 
fragmentair pada pelaku kejahatan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi 
pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pemidanaan 
tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si 
pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan 
dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang struktural/fungsional 
mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan, serta berfungsi pula 
untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/kerugian yang timbul 
pada diri korban.

Dengan demikian, “kebijakan integral dalam penanggulangan 
kejahatan” mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem 
pemidanaannya, yaitu keterpaduan antara sistem pemidanaan yang 
individual/personal dan sistem pemidanaan yang bersifat struktural/
fungsional.

E. Hukuman Mati dalam Islam 
Apabila hanya melihat teori pembalasan, maka hukuman mati dirasa paling 
pantas untuk memberikan balasan yang setimpal. Dalam Islam, hukuman 
bagi siapa saja yang melanggar aturan dalam hukum Islam bersifat tegas 
dan adil untuk semua pihak. Hal itu menjadi wajar karena hukum Islam 
bersumber kepada Al-Qur’an, sedangkan Al-Qur’an merupakan  wahyu 
Allah yang tidak pernah salah (Maha Benar Allah dengan segala firman-
Nya). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Qur’an Surat 2 (Al-
Baqarah) ayat 147, yang artinya: “Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka 
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janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang 
ragu”. Selain itu, Al-Qur’an memposisikan dirinya sebagai hakim, yaitu 
pemutus perkara atas semua permasalahan yang ada di muka bumi ini dan 
menyelesaikan setiap perselisihan di antara manusia, sebagaimana dalam 
Qur’an Surat 36 (Yasin) ayat 2, yang artinya: “Demi Al-Qur’an sebagai 
Hakim”.

Diskursus hukum dalam konteks Islam sangat penting. Bahkan, 
para orientalis seperti Joseph Schacht dan J.N.D. Anderson sependapat 
tentang letak strategis dan signifikansi hukum Islam dalam setiap wacana 
pergumulan sosial, budaya, dan politik.139 A.S. Diamon dan D. Huges Parry 
sebagaimana dikutip oleh J.N.D. Anderson menyatakan, “Hukum adalah 
inti peradaban suatu bangsa yang paling murni dan ia mencerminkan jiwa 
bangsa tersebut secara lebih jelas dari lembaga apapun juga”.140 Pernyataan 
serupa juga dijumpai dalam konteks Islam, yang memandang hukum 
Islam merupakan ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari 
pandangan hidup Islam, serta merupakan inti dari saripati Islam.141

Vonis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Islam melalui hakim 
didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an, Hadist, dan hukum Islam yang 
sesuai dengan kedua sumber hukum yang utama tersebut. Maka, vonis 
itu pada hakikatnya dari hadirat Allah Swt., yang prosesnya melalui hakim 
dengan seizin Allah, sebagaimana dalam Qur’an Surat 4 ayat 64, yang 
artinya: “Dan Kami tidak mengutus rasul melainkan untuk ditaati dengan 
izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya 
datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, 
dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka 
mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”. Orang yang 
menerima dan melaksanakan putusan hakim berupa hukuman badan 
atau putusan lainnya, seperti denda bahkan hukuman mati, maka di mata 
Allah adalah mulia karena si terhukum sebagai pelaksana hukum Islam 
yang bersumber pada Al-Qur’an. Jadi, tidak ada kehinaan dan kerendahan 
martabat atas si terhukum walaupun perbuatannya sangat memalukan dan/
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atau kejam sekalipun. Oleh karena itu, manusia pun dilarang menghina 
atau merendahkan si terhukum.

Salah satu dasar penyelesaian perselisihan di antara manusia dalam 
Islam adalah qishos, yaitu hukuman yang setimpal dari perbuatan manusia 
atas manusia yang lain. Sebagai contoh, jika seseorang memukul maka 
hukumannya dipukul, bila seseorang merusak mata orang lain maka 
hukumannya mata si pelaku tersebut dirusak, bila seseorang membunuh 
maka dihukum bunuh, demikian seterusnya. Sepintas memang kejam, 
namun di balik itu ada pelajaran berharga bagi manusia, yaitu mendidik 
manusia supaya perbuatannya tidak semena-mena atas manusia yang 
lain. Manusia akan berpikir berulang kali untuk berbuat kejahatan atas 
manusia lain, karena hukuman yang didapat sesuai dengan perbuatannya. 
Jika tidak ingin dipukul jangan memukul, jika tidak ingin matanya dirusak 
maka jangan merusak mata orang lain, jika tidak ingin dihukum bunuh 
maka jangan coba-coba membunuh. Jadi, untuk hukum qishos ini bersifat 
preventif, sehingga kejahatan bisa dicegah sebelum terjadi, mengingat 
hukumannya setimpal.

Dasar berlakunya qishos ini adalah berdasarkan firman Allah Swt. 
dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 178, yang artinya: “Wahai orang-orang 
yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan 
dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. 
Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia 
mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya 
dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat 
dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan 
mendapat azab yang sangat pedih”. Diat adalah suatu ganti rugi yang 
dibayarkan kepada ahli waris korban.142 Dalam hukum Islam, hukuman 
mati dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban 
apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku kejahatan 
pembunuhan atas apa yang dilakukannya.

Sebelum putusan hakim dieksekusi, maka korban atau keluarga korban 
mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan putusan hakim, 
karena korban atau keluarga korban memaafkan tindakan si terhukum dan 
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biasanya si terhukum diganjar dengan denda atau pembatalan itu menjadi 
penebus dosa bagi si korban. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Qur’an 
Surat Al-Ma’idah (5) ayat 45, yang artinya: “Kami telah menetapkan bagi 
mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata 
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa 
melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. …”.

Untuk kasus dengan putusan hukuman mati baik dirajam, digantung, 
maupun dipancung, si terhukum sudah menyadari betul bahwa dia 
memang bersalah karena sebelum diadili oleh hakim, si terhukumlah 
yang datang untuk mendapat hukuman sesuai dengan hukum Islam. Oleh 
karena itu, sungguh terhormat di mata manusia dengan langkah yang 
diambil si terhukum, yaitu mengakui kesalahannya untuk menjalani proses 
hukum. Langkah ini seharusnya menjadi contoh bagi siapa saja yang 
mempunyai kesalahan atau melanggar aturan untuk diadili sesuai hukum 
Islam. Sedangkan bagi Allah, status si terhukum adalah mulia, karena 
proses kematiannya saat melaksanakan hukum Islam maka jaminannya 
adalah surga.

Terdapat beberapa syarat untuk diberlakukannya qishos, yaitu:143

1. Pelaku seorang mukalaf, yaitu sudah cukup umur dan berakal;
2. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja;
3. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi;
4. Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri, 

tanpa paksaan dari orang lain;
5. Qishos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, angota 

badan dengan anggota badan, seperti mata dengan mata, telinga 
dengan telingan, dan sebagainya.

Qishos tidak dapat diberlakukan apabila pembunuhan yang terjad 
melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan. 
Mengenai qishos ini, banyak terjadi perbedaan pendapat di antara 
para pemuka agama Islam itu sendiri, di antaranya mengenai cara 
pelaksanaan qishos. Pendapat pertama mengatakan bahwa qishos hanya 
bisa dilakukan dengan pedang atau senjata, terlepas dari pembunuhan 
yang telah dilakukan menggunakan pedang atau tidak. Pendapat kedua 
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mengatakan bahwa itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang 
digunakan pembunuh pada saat melakukan pembunuhan. Namun, 
terdapat kesepakatan di antara ahli agama Islam, bahwa apabila ada alat 
lain yang dapat lebih cepat menghabisi nyawa terpidana, maka boleh 
digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana 
tidak terlalu lama.

Bagi penegak hukum dalam negara Islam, terdapat prinsip “lebih baik 
salah memaafkan dari pada salah menghukum”. Prinsip ini menunjukkan 
bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman, khususnya 
hukuman mati. Apabila seseorang mengakui kesalahan yang telah 
dilakukannya serta bertaubat dengan sungguh-sungguh, berdasarkan 
Surat Al-Ma’idah ayat 34, maka ia akan diampuni atas perbuatannya oleh 
Allah. Penegak hukum Islam juga berpedoman pada ayat tersebut dalam 
menegakkan hukum Islam. Maka, apabila seorang pelaku kejahatan 
menyerahkan diri lalu mengakui perbuatannya dan bertaubat, hendaknya 
menjadi suatu pertimbangan bagi para penegak hukum dalam proses 
penjatuhan hukuman. COPY

pp
a ayat ta ayat

orang pelakuorang pelak
a dan bertaubata dan bertauba

penegak hukumpenegak huku



HUKUMAN MATI DALAM PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Hukuman Mati

1. Sejarah Hukuman Mati
Sangat susah untuk mengetahui dengan tepat kapan 
pertama kali hukuman mati dilakukan. Hukuman mati 
resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, 
yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di 
Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Saat itu, ada 
25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. 
Selanjutnya, jenis tindak pidana yang diancam hukuman 
mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di 
abad ke-7 Sebelum Masehi, hukuman mati berlaku untuk 
semua tindak pidana. Pada masa-masa selanjutnya, jenis 
tindak pidana yang diancam hukuman mati semakin 
terbatas. “Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan 
adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang 
Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum 
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Masehi. Saat itu, ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman 
mati”.144

Awal hukuman mati diidentifikasi terjadi sekitar abad ke-18 dalam 
masa Kerajaan Hamurabi di Babilonia. Hukuman mati pada masa ini 
ditetapkan untuk 25 kategori kejahatan yang berbeda. Akan tetapi sebelum 
itu, hukuman mati ini juga sebenarnya sudah terekam pada abad ke-14 yang 
terjadi di Athena. Hukuman mati pada masa itu dilaksanakan untuk semua 
pelanggaran maupun tindak kejahatan. Hukuman mati juga berlaku pada 
masa kekaisaran Romawi yang terjadi sekitar abad ke-12, praktik pidana 
mati dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyaliban, ditenggelamkan, 
dipukuli sampai mati, dibakar hidup-hidup, dan dilempari sampai mati.

Perjalanan hukuman mati ini termasuk sudah mengalami zaman 
yang panjang dan berbeda. Sekitar tahun 1066, Raja William atau biasa 
disebut sebagai William Sang Penakluk (Normandia, Prancis) menghapus 
istilah hukuman mati (pada masa itu berlaku hukuman gantung) untuk 
kategori kejahatan apapun, namun terkecuali untuk para penjahat perang. 
Namun, tren ini tidak bertahan lama karena pada abad ke-16 di bawah 
pemerintahan Raja Henry VIII, sebanyak 72.000 orang diperkirakan 
telah dieksekusi dengan berbagai bentuk kejahatan. Beberapa metode 
hukuman mati pada masa tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara 
lain dibakar di tiang, digantung, dan pemenggalan. Kebanyakan eksekusi 
dilakukan karena alasan pelanggaran moral dan pajak, tidak mengakui 
kejahatan, dan pengkhianat kerajaan.

Sementara di Inggris, pada tahun 1700-an telah terjadi 222 pelaku 
kejahatan yang siap untuk dihukum mati. Kebanyakan para pelaku 
kejahatan tersebut telah melakukan tindakan seperti mencuri dan menebang 
pohon. Alasan karena banyaknya pelaku yang akan dieksekusi, pihak juri 
melakukan klarifikasi ulang dengan mempertimbangkan kejahatan berat 
dan ringan, hingga pada akhirnya sekitar 100 pelaku yang akhirnya jadi 
dieksekusi.

a. Sebelum Perang Dunia Ke-II
Kebanyakan eksekusi hukuman mati dilaksanakan dengan menggantung 
si penjahat pada tempat penting di tengah-tengah kota (alun-alun) dengan 
dipertontonkan di muka umum. Hal ini dimaksudkan supaya sebanyak 
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mungkin orang yang melihatnya dan menjadi takut untuk melakukan 
kejahatan. Tiang gantungan adalah gambaran yang lazim pada jalan 
masuk kota-kota besar. Demikianlah gambaran yang terdapat di berbagai 
negara dan daerah-daerah jajahan, termasuk Indonesia.

Menurut hukum pidana kuno, hukuman mati merupakan talio 
(pembalasan), yaitu siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga 
oleh keluarga si korban. Kemudian, menurut Codex Hammurabi (dari 
2.000 sebelum tarikh Masehi), jika ada binatang pemeliharaan yang 
membunuh, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga.145

Pada abad ke-17, jenis hukuman mati yang dapat dilakukan bagi 
penjahat, misalnya potong leher, gantung, pukul sampai mati atau 
patahkan tulang iga, dibakar, dikubur hidup-hidup, ditenggelamkan, 
dan macam-macam cara lain. Dahulu kala, hukuman mati lazimnya 
dilakukan secara extramural, yaitu pelaksanaan hukuman mati dilakukan 
di luar tembok penjara. Pada waktu itu, bentuk pelaksanaan hukuman 
mati melalui tiang gantungan dengan seorang algojo sebagai pelaksana. 
Hukuman mati diselenggarakan di tempat terbuka atau  lapangan terbuka 
dengan cara digantung, dengan alasan agar hukuman mati dengan cara  
digantung di tiang gantungan dijadikan semacam deterrent, yaitu untuk 
menakuti calon penjahat. Akan tetapi, pada kenyataannya apa yang 
terjadi? Bahwa pada saat kerumunan orang banyak sedang menyaksikan 
seorang pencopet akan digantung pada tiang gantungan, ada pencopet 
lain yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melaksanakan 
aksinya mencopet orang-orang yang sedang asyik menyaksikan eksekusi 
hukuman mati pada tiang gantungan.146

Di negara Prancis pun eksekusi hukuman mati dilaksanakan di muka 
umum dengan menggunakan guillotine. Terutama pada masa Revolusi 
Perancis, sangat banyak orang dihukum dengan guillotine, termasuk Raja 
Louis XVI.

Eksekusi hukuman mati di Indonesia, berdasarkan Pasal 11 KUHP 
Tahun 1915, dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan 
menggunakan jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada 
tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Cara 
penghukuman dengan membakar pun berbeda, orang itu diikat pada suatu 
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tiang, kemudian dibakar pelan-pelan dengan dahan-dahan, atau orang 
itu dibuang ke dalam rumpun api. Menenggelamkan dapat dilaksanakan 
dengan sederhana, yaitu dimasukkan ke dalam tong dengan air, ini 
dilakukan di tempat eksekusi hukuman mati. Akan tetapi, kadang-kadang 
orang lebih senang membuangnya di teluk. Pernah terjadi 16 wanita jahat 
dimasukkan ke dalam karung, kemudian dari puncak menara dibuang ke 
dalam teluk itu.147

Dikubur hidup-hidup sering dilakukan bagi mereka yang merusak 
tanggul-tanggul, orang itu dimasukkan ke dalam lubang kemudian 
ditutup. Akan tetapi, semuanya itu tidaklah cukup kejam untuk mereka 
semua. Sebelum dijalankan hukuman mati, kadang-kadang jari-jari harus 
dipotong, yang lain dibakar dengan besi panas pada bagian badannya. 
Bahkan ada laporan pada salah satu buku yustisi, bahwa: dada mereka 
dibelah hidup-hidup, jantungnya dikeluarkan dan dilemparkan pada 
mukanya, kemudian dipotong kepalanya lalu dibagi empat yang masing-
masing diberi tonggak kayu dan ditaruh dipintu-pintu gerbang, dan bagian-
bagiannya yang lain digantung di luar kota. Semuanya adalah sebagai 
contoh, dan hal ini dilakukan hampir setiap hari.

Siapa yang membunuh ayahnya digiling dan diseret dengan kuda ke 
tempat eksekusi. Siapa yang membunuh ibunya dimasukkan ke dalam 
karung dengan monyet, anjing, ayam jantan, ular, kemudian dijahit dan 
ditenggelamkan.148

Suatu cara pelaksanaan hukuman mati yang sering juga dilakukan 
ialah dengan minum racun. Seperti dalam pelaksanaan hukuman mati 
terhadap Socrates yang dipersalahkan karena kurang alim dan menghina 
dewa-dewa, di samping itu menghalangi perkumpulan pemuda.149

Pada abad ke-18 Sebelum Masehi, dalam Codex Raja Hammurabi di 
Babilonia diterangkan  bahwa, hukuman mati diterapkan bagi 25 bentuk 
kejahatan besar yang berbeda-beda, di antaranya sebagai hukuman bagi 
para pembunuh. Kemudian di kerajaan Mesir, hukuman mati dilaksanakan 
bagi mereka yang mengambil barang milik penguasa. Biasanya eksekusi 
hukuman mati dilaksanakan dengan cara dipalu. Sedangkan di kerajaan 
Yunani, penerapan hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana.
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Jika kita melihat fakta-fakta yang terdapat di Nederland, ternyata 
eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan di muka umum bukannya 
menjadi alat pencegah kejahatan. Akan tetapi, ternyata malah memberi 
dorongan kepada orang-orang yang turut menyaksikan eksekusi hukuman 
mati untuk melakukan kejahatan (pembunuhan). Hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya beberapa contoh.

Sebuah contoh dari Netherland pada musin semi tahun 1860 di 
Leeuwaarden, seseorang dihukum mati karena membunuh seorang wanita 
yang hidup bersama dia, hari itu hari Jumat. Selasa berikutnya, seorang 
laki-laki yang tinggal di lapangan tempat eksekusi dan menyaksikan 
eksekusi itu membunuh temannya dan rencana itu sudah dibayangkannya 
pada hari eksekusi itu.

Contoh-contoh lain ialah bahwa jaranglah terjadi begitu banyak 
pembunuhan di sekitar kota seperti dalam hari-hari sesudah eksekusi 
hukuman mati dari Frans Muller pada tanggal 14 November 1864. Malah 
dalam satu kota terjadi pada hari itu juga. Dalam tahun 1863, terjadi di 
Chatham (Inggris) bahwa seseorang digantung karena membunuh seorang 
anak; beberapa minggu kemudian, seorang prajurit di kota yang sama 
melakukan pembunuhan dan tidak lama kemudian pembunuhan ketiga 
menyusul. Di Glasgrow sesudah eksekusi hukuman mati dari Dr. Pritchard 
(suatu peristiwa yang terkenal di seluruh Britania) di Inggris dan Scotland, 
terjadi sepuluh pembunuhan, yaitu di Edinburgh, London, Ramstage, 
Chatham, Batley, Evetham, Southwark, Westham, Wolverhampton, dan 
Sheffield.

Pendeta Inggris, Robert, menerangkan bahwa 161 dari 167 terpidana 
yang disembahyangkannya, sebelum dihukum mati menerangkan padanya 
bahwa mereka pernah menyaksikan eksekusi hukuman mati. Pembunuh 
Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, di tahun 1865, yaitu John 
Wilkes Booth adalah seorang yang gemar sekali menyaksikan eksekusi 
hukuman mati.150

Contoh-contoh di atas dengan jelas menggambarkan bahwa hukuman 
mati yang dieksekusi secara terbuka memberi hasil yang bertentangan 
dengan tujuan penghukuman itu sendiri. Bukankah tujuan eksekusi 
terbuka untuk menakuti-nakuti agar orang-orang yang melihat eksekusi 
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hukuman mati itu dilaksanakan akan menjadi takut? Akan tetapi, ternyata 
usaha ini telah gagal untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

Di Prancis pun, eksekusi hukuman mati dilaksanakan di muka umum 
dengan guillotine, terutama di masa Revolusi Prancis sangat banyak orang 
dihukum mati dengan guillotine, termasuk Raja Louis XVI. Orang yang 
menciptakan guillotine ialah Dr. Guillot, karena kasihan pada orang, yang 
paling menarik perhatian ialah hukuman mati yang dijatuhkan terhadap 
orang-orang yang berkomplot membunuh Presiden Lincoln. Pada pagi 
hari tanggal 17 Juli 1865, tiang gantungan sudah siap dalam pekarangan 
gedung senjata Washington. Keringat mengalir di wajah penonton-
penonton (tentara, wartawan-wartawan) yang menunggu panas terik, 
lalu sebuah pintu terbuka di gedung penjara, Nyoya Surrat ke luar, ia 
dalam keadaan pingsan disokong oleh pendeta. Kemudian Alzrod dengan 
dirantai, kemudian Paine dengan dagu diangkat, bahu dilebarkan seperti 
pahlawan Sparta.

Jerat-jerat direndahkan dan topi-topi kematian dipasangkan di kepala 
keempat orang itu. Korban-korban diletakkan di atas papan maut. Surat 
kabar New York World menulis: “papan maut itu jatuh sekaligus dan 
keempat tubuh itu jatuh bagaikan suatu benda”. Bagaimana sikap orang-
orang yang akan mejalani hukuman mati? Seperti yang kita lihat pada 
contoh di atas, bahwa sikap perseorangan ditentukan oleh kekuatan 
jiwanya, tetapi pada umumnya memperlihatkan sikap yang sangat 
menyedihkan.

Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 
1915 berbunyi:

 “Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, 
dengan menggunakan jerat di leher terhukum dan mengaitkan jerat 
itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan temat orang itu 
berdiri”.

Untuk melaksanakan hukuman mati seperti yang disebutkan dalam 
Pasal 11 itu, maka diperlukan seorang algojo. Sebenarnya secara marah ia 
tidak menyukai perbuatannya pun dari mana-mana penghinaan dirasakan 
oleh sang algojo.151 Namun pada masa-masa selanjutnya, jenis tindak 
pidana yang diancam hukuman mati semakin terbatas. Hukuman mati 
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menurut hukum pidana kuno, merupakan talio (pembalasan), ialah siapa 
yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. 
Bahkan berdasarkan Codex Hammurabi, jika ada binatang peliharaan 
yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya juga harus  
dibunuh juga.152

Gambaran tersebut akan membawa konsekuensi logis terhadap 
beberapa negara yang belum menghapuskan hukuman mati, dengan 
berbagai pertimbangan untuk melihat lagi kondisi masyarakat suatu 
negara yang akan menuju ke arah yang lebih manusiawi. Berdasarkan 
pengalaman sejarah, ada beberapa raja yang menentang hukuman mati, 
di antaranya Raja Louis dari Portugal, Raja Yohann dari Saksen, dan Raja 
Oskar dari Swedia.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa semua contoh hukuman 
mati yang  pelaksanaan eksekusinya dilakukan secara terbuka di muka 
umum atau di depan masyarakat, memberi hasil yang bertentangan dengan 
tujuan hukuman itu sendiri. Selain itu, eksekusi hukuman mati merupakan 
akibat-akibat yang kriminogen dan pengaruh yang demoraliseerend, yaitu 
merupakan kenyataan -kenyataan sejarah yang tidak dapat dibantah. 

Pelaksanaan eksekusi secara terbuka dalam hukuman mati sesuai 
dengan ajaran generale prevenie, karena orang-orang yang menyaksikan 
eksekusi hukuman mati akan menjadi takut untuk mengalami nasib yang 
sama seperti orang yang dihukum mati tersebut. Akan tetapi, kenyataan 
sejarah membuktikan meskipun pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan, 
tetapi tidak membuat efek jera bagi si pelaku kejahatan, bahkan masalah 
kejahatan semakin meningkat. Terjadinya kejahatan tersebut diakibatkan 
oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sumber daya manusia, faktor 
ekonomi, dan faktor politik. Hal ini sebagaimana terjadi pada abad ke-
18, dimana seorang Hakim pidana di Inggris ketika akan menjatuhkan 
hukuman mati terhadap seorang pencuri kuda mengatakan di depan 
sidang pengadilan, bahwa kamu (pencuri kuda) akan digantung sebagai 
penghukuman atas perbuatan pencurian, bukan karena kamu mencuri 
kuda, melainkan agar di masa yang akan datang kuda kuda tidak akan 
dicuri. Namun pada kenyataannya, kuda-kuda tersebut tetap dicuri.

Tujuan eksekusi hukuman mati itu untuk menakut-nakuti agar orang 
yang melihat eksekusi tersebut akan menjadi takut. Pada kenyataannya, 
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jauh dari apa yang diharapkan, dan ternyata tidak dapat menjamin 
kelangsungan hidup tertib di dalam masyarakat. Apalagi dengan kemajuan 
teknologi yang modern, sehingga tingkat kejahatannya pun kadang-
kadang tidak terjangkau oleh hukum sehingga masyarakat merasa disakiti 
hati nuraninya.

Alasan hukuman mati masih dilakukan di depan umum pada 
zaman modern ini adalah sebagai efek penangkalan pada calon pelaku 
kriminal serta untuk membawa pengaruh dan menanamkan ketakutan 
pada masyarakat. Berdasarkan kepercayaan ini, semua jenis hukuman 
mempunyai pengaruh sebagai penangkal, hukuman mati yang paling 
efektif.

Dalam istilah hukum, fenomena ini dikenal sebagai pencegahan 
umum yang berarti bahwa hukuman memperbarui kesadaran hukum dari 
publik secara keseluruhan sebagai tindakan kriminal dilihat dari suatu 
yang tidak diinginkan. Hukuman seharusnya dan untuk diasumsikan 
sebagai pengaruh penangkalan yang tinggi yang bisa mencegah seseorang 
untuk melakukan kejahatan.

b. Setelah Perang Dunia Ke-II
Efek setelah perang dunia kedua menimbulkan kejahatan yang melukai 
perasaan manusia, juga melahirkan banyak penjahat-penjahat perang 
yang kemudian di antaranya diadili di Pengadilan Neurenburg dan Tokyo. 
Dengan berdasarkan Hukum Pidana Internasional, banyak yang telah 
dieksekusi hukuman mati dengan cara digantung pada tiang gantungan, 
yang kemudian mayatnya ada yang dibakar dan abunya dibuang ke laut.

Alasan pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu dengan cara 
digantung dan tidak dengan cara ditembak, adalah semata-mata 
menyangkut kehormatan, sebab bagi kalangan tentara, pelaksanaan 
hukuman gantung adalah suatu penghinaan. Akan tetapi, sebaliknya 
apabila dilaksanakan hukuman mati dengan cara ditembak adalah 
merupakan suatu  penghormatan. Dengan pelaksanaan eksekusi hukuman 
mati dengan cara digantung yang dilakukan terhadap penjahat-penjahat 
perang tersebut, membuktikan bahwa mereka itu direndahkan.153

Selain daripada itu, pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan pada 
masa sesudah Perang Dunia II, antara lain di Belanda, Cekoslovakia, dan 
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Suriah. Eksekusi hukuman mati dengan digantung terhadap penjahat-
penjahat perang, di Amerika Serikat dilaksanakan dengan cara terpidana 
mati duduk di kursi listrik atau ditempatkan di sebuah kamar gas. Contoh-
contoh di atas dengan jelas menggambarkan bahwa hukuman mati yang 
dieksekusikan secara terbuka memberi hasil yang bertentangan dengan 
tujuan pidana.154

Selanjutnya pada masa peralihan, yaitu pada masa sebelum Perang 
Dunia II dan sesudah Perang Dunia II, dalam hal ini selama perang 
berlangsung atau selama penjajahan atau pendudukan Pemerintah Militer 
Jepang di Indonesia. Pada waktu itu, ada dua peraturan yang dijalankan, 
yaitu peraturan berdasarkan ketentuan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan 
baru yang diundangkan oleb pemerintah Jepang yang menghendaki 
hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak mati (berdasarkan 
artikel 6 dari Ozamu Gunrei No. 1 pada tanggal 2 Maret dengan artikel 
5 dari Gunrei Keizirei, yaitu kode kriminal dari pemerintah pendudukan 
Jepang).155

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 sah 
setelah pendudukan itu berakhir. Di daerah-daerah yang dikuasai Belanda, 
diumumkan suatu peraturan baru yang sesuai dengan hukuman mati yang 
dilaksanakan dengan ditembak mati. Setelah tanggal 27 Desember 1949, 
perubahan ini terus berlangsung karena banyak pengembalian ke daerah-
daerah Republik Indonesia, yang sekarang merupakan suatu negara dari 
Indonesia Serikat. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercapai, 
pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung berdasarkan 
ketentuan Pasal 11 KUHP. Cara pelaksanaan hukuman mati tersebut, 
meskipun tidak berperikemanusiaan, akan tetapi tidak membuat orang 
takut, bahkan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena adanya 
faktor dorongan dari jiwa manusia itu sendiri.

Pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan dengan cara digantung 
kemudian berubah, yaitu sejak adanya pengakuan terhadap kedaulatan 
Negara Republik Indonesia sampai dengan sekarang, maka pelaksanaan 
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hukuman mati dilakukan berdasarkan hukum acara pidana militer selalu 
dilakukan dengan jalan ditembak.156

c. Sesudah Abad Ke-XX
Dalam abad ke-20, banyak negara berusaha meninggalkan hukuman 
mati atau mencari alternatif terhadap pelaksanaan hukuman mati. 
Di dalam perkembangan abad XX, pelaksanaan hukuman mati telah 
banyak ditinggalkan oleh sebagian negara, seperti Venezuela, Colombia, 
Rumania, Brasilia, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark, dan Belanda. 
Sejak Jepang masuk ke Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dijalankan 
dengan ditembak sampai mati.

Di negeri Belanda, sejak tahun 1870 hukuman mati dihapuskan, 
kecuali masih dipertahankan dalam hukum militernya. Setelah Indonesia 
merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukuman mati 
masih tetap dipertahankan sampai saat sekarang, bahkan dalam Rancangan 
KUHP yang terbaru (2018) juga masih dikenal hukuman mati walaupun 
tidak disebutkan sebagai salah satu jenis pidana dalam kelompok hukuman 
pokok, melainkan dikatagorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan 
selalu bersifat alternatif.

Dasar pertimbangan penghapusan hukuman mati di negeri Belanda 
adalah kemungkinan perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan 
hukum di sini jauh lebih besar daripada di negeri Belanda. Hal tersebut 
mengingat negeri ini wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri 
atas berbagai suku dan golongan dengan adat istiadat dan tradisi yang 
berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, 
bentrokan yang tajam, dan kekacauan yang besar di kalangan masyarakat. 
Sementara itu, alat perlengkapan keamanan yang dimiliki oleh  pemerintah 
Hindia Belanda sangat kurang atau tidak sempurna dan selengkap di 
negeri Belanda.157

Salah satu sebab hukuman mati dihapuskan di berbagai negara di 
dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan 
suatu bentuk pidana atau hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak 
manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (cruel, inhuman, orde 
grading treatment, or punishment).
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d. Hukuman Mati dalam Hukum Adat
Berdasarkan plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan 
untuk menjatuhkan hukuman, antara lain:
1) Dibakar hidup pada suatu tiang;
2) Dimatikan dengan menggunakan keris;
3) Dicap bakar;
4) Dipukul;
5) Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Plakat tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem pemidanaan 
dalam hukum pidana tertulis dengan sistem pemidanaan berdasarkan 
hukum adat. Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sejak zaman 
dahulu oleh seluruh suku-suku bangsa di bumi Nusantara ini. Berbagai 
macam cara pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan dengan cara, 
misalnya ditusuk dengan keris, dibakar, ditenggelamkan, dijemur di 
bawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan palu, dan lain 
sebagainya.

Hukum Adat di Aceh mengakui adanya pelaksanaan hukuman 
mati yang dikenakan terhadap seorang istri yang berzinah. Ketika sultan 
berkuasa pada waktu itu, dapat menjatuhkan lima macam hukuman yang 
istimewa, yaitu:158

1) Pencuri dipotong tangannya;
2) Dibunuh dengan lembing;
3) Dipalang di pohon;
4) Dipotong daging dari badan terpidana (sajab);
5) Ditumbuk kepala terpidana di lesung. 

Di Sulawesi Selatan ketika Aru Palaka berkuasa, terpidana yang 
menurut Aru Palaka membahayakan kekuasaannya harus dipancung 
kepalanya, dan kemudian kepala tersebut diletakkan di atas baki dan 
dipersembahkan kepada Aru Palaka sebagai bukti bahwa eksekusi 
hukuman mati sudah dilaksanakan. Di Batak, jika pembunuh tidak dapat 
membayar uang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk 
hukuman mati, maka hukuman mati  segera dilaksanakan. Hukuman mati 
juga dapat dikenakan terhadap orang yang melanggar sistem perkawinan 
eksogami.
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Menurut pendapat konservatif, bahwa di Minangkabau dikenal 
adanya hukum balas membalas. Siapa yang mencurahkan darah juga 
dicurahkan darahnya, dengan ketentuan apabila keluarga atau suku dari 
penjahat itu tidak dapat membayar denda, maka penjahat tersebut dapat 
dibunuh. Peraturan hukumnya berbunyi: “Djoko basmehiduiq, djoko tak. 
basme mati”, artinya jika orang yang punya emas (uang) tetap hidup, jika 
orang tak punya emas (uang) harus mati”. Eksekusi dilaksanakan di muka 
umum pada suatu tempat dan seluruh penduduk harus datang melihat. 
Penjahat yang akan dieksekusi tersebut kepalanya dibalut kemudian diikat 
pada tiang, yang harus melaksanakan eksekusi ialah “mamak” atau salah 
seorang keluarga dari yang dibunuh dengan cara menusukkan keris ke arah 
leher sebelah kiri. Apabila keluarganya tidak ada yang mau melaksanakan 
hal tersebut, maka “Dubalaruf” yang menjalankan tugas tersebut, dan 
ini dinamakan “talio”. Adapun apabila keluarga yang terbunuh tersebut 
tidak menuntut hukuman mati, maka hukuman yang dijatuhkan adalah 
hukuman badan, dengan kata lain si terpidana dijadikan budak atau 
digadaikan pada keluarga yang terbunuh.

Di Bali, perkawinan sumbang harus dihukum mati dengan 
ditenggelamkan di dalam laut, karena tidak boleh dikuburkan secara 
mulia, kemudian pencurian terhadap barang pusaka juga harus dibunuh. 
Pada dasarnya, di Bali eksekusi hukuman mati terhadap kejahatan yang 
telah dilakukan diputuskan dengan melalui kemauan dewa yang telah 
dihinakan. Misalnya, jika kejahatan dilakukan terhadap Dewa Brahma 
Batara Baruna (Dewa Laut), maka hukuman mati harus dilakukan dengan 
menenggelamkannya di laut. Kemudian, apabila ada seorang wanita lupa 
kastanya karena kesalahan menyebutkannya, maka akan dikutuk dan 
dikurbankan kepada Dewa Brahma dengan cara dibakar.

Selanjutnya, suku dari Tenggara Kalimantan, yaitu orang yang 
bersumpah palsu dihukum mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi 
Tengah, seorang wanita kabisennya yaitu seorang bangsawan yang 
berhubungan dengan seorang pria batua, yaitu budak, maka tanpa melihat 
prosesnya ia harus dihukum mati. Di Sulawesi Selatan, pemberontakan 
terhadap pemerintah, apabila yang bersalah tidak ingin pergi ke tempat 
pembuangan, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang. Hukuman mati 
diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan kepada raja dan adat.

Di daerah Bugis, Makassar, hukuman mati dilakukan terhadap 
orang yang melakukan mukah, dengan cara dikuburkan setengah badan 
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hidup-hidup di samping sebuah masjid, kemudian dilempari batu sampai 
mati. Di Pulau Bonerete, pencuri dihukum mati dengan cara tidak diberi 
makanan, dan pencuri tersebut diikat kaki dan tangannya dan ditidurkan 
di panas   terik matahari sampai mati. 

Menurut adat, kejahatan-kejahatan yang dapat dihukum mati, yaitu:
1) Lejja Sutappere, artinya memasuki kamar tidur seorang wanita 

sedangkan suaminya sedang bepergian.
2) Gegokpaso, artinya menggoyangkan tiang negara, yaitu makar 

terhadap raja/pimpinan negara dan pembantu-pembantu adat.
3) Poppogamaru, artinya mengacaukan rapat adat.
4) Suloiliang, artinya menunjukkan persembunyian raja.
5) Mappolo Lila, artinya dengan sengaja melanggar perintah-perintah 

raja.
6) Melakukan mukah.
7) Sapa Tanah, artinya berbuat cabul.
8) Lewu Sape, artinya merusak pendapat raja.
9) Mapaiboko, artinya menyalahgunakan nama raja untuk melakukan 

kejahatan.
10) Pelo Weloi Arajang, artinya mencoba untuk mendapatkan keuntungan 

sendiri dari penguasa raja.
11) Makkai Resa Uwengen Arunge Enrenge Tanah Naon Roje, artinya 

bekerja sama dengan musuh dari pihak luar terhadap raja.

Menurut Hilman Hadikusuma, beberapa delik adat di Lampung yang 
dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu:159

1) Jika kerabat terbunuh mendakwa, maka terlebih dahulu pangkat 
kedudukan si terbunuh dan si pembunuh untuk dapat menghitung 
tepung bangunnya (pidana terhadap pembunuhan). Jika pembunuh 
temyata tidak dapat memenuhi tepung bangunnya si terbunuh, 
maka pembunuh harus dibunuh. Akan tetapi, pidana tersebut dapat 
dibatalkan apabila telah terjadi perdamaian antara kerabat dua belah 
pihak dengan saling memaafkan dunia dan akhirat.

2) Delik salah putih, yaitu perbuatan zina antara orang tua dengan 
anaknya atau antara mertua dengan menantunya.

3) Berzina dengan istri orang lain, jika si perempuan tidak mau tetapi 
karena terpaksa. 
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Selanjutnya dalam perundang-undangan Majapahit, hukuman mati 
pun sudah dikenal, dan dalam perundang-undangan tersebut tidak dikenal 
adanya hukuman penjara dan kurungan. Adapun klasifikasi hukuman, 
yaitu sebagai berikut.
1) Hukuman Pokok, terdiri atas:

a) hukuman mati;
b) hukuman potong anggota badan yang bersalah;
c) hukuman denda;
d) ganti kerugian atau panqlicauia atau patu kucauia.

2) Hukuman Tambahan, terdiri atas:
a) tebusan;
b) penyitaan;
c) pati bajampi (pembeli obat).

Adapun yang diancam dengan hukuman mati tersebut, yaitu 
pembunuhan, yang menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah 
kepada raja, mencuri, membegal, menculik, mengawinkan wanita yang 
terlarang, meracuni, dan menenung.160 

Dari uraian di atas, ternyata suku-suku atau adat-istiadat bangsa 
Indonesia telah mengenal hukuman mati jauh sebelum bangsa Belanda 
datang ke Indonesia. Jadi, bukan bangsa Belanda dengan W.v.S-nya 
yang memperkenalkan hukuman mati itu pada bangsa Indonesia. Sistem 
pemidanaan tersebut pada plakat masih berlangsung hingga tahun 1848 
dengan keluarnya peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama 
Iniermairestraj bepalingen (LNHB) 1848 No. 6 Pasal 1. Dari peraturan ini 
meneruskan keadaan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848, 
terkecuali perubahan dalam hukum penitensier, yang penting di antaranya 
ialah hukuman mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang ganas seperti 
menurut Plakat 22 April 1808, tetapi dengan hukum gantung.161

Kemudian, setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 
1915 diberlakukan, maka hakim pidana pada Pengadilan Negara tidak 
dapat memakai hukum pidana adat dan istiadat sebagai strafbaar (dapat 
dipidana), tetapi strafmaat (ukuran pidana) karena terikat oleh Pasal 1 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, dipandang perlu 
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pada saat ini untuk mengadakan klasifikasi dalam lapangan hukum pidana 
yang baru yang mendasarkan pada hukum adat.

e. Hukuman Mati Menurut Agama Islam
Alasan-alasan keagamaan selalu digunakan untuk mendukung hukuman 
mati. Alasan keagamaan untuk hukuman mati telah terdengar di awal-awal 
abad ke-19, bahwa hukuman mati juga telah dan masih sangat penting di 
banyak negara muslim. Alasan utama untuk hukuman mati selalu menjadi 
ide untuk balas dendam. Dengan dasar keinginan masyarakat menuntut 
suatu kejahatan yang keji dengan menggantinya dengan hukuman 
yang sesuai, bahwa eksekusi merupakan jawaban yang tepat di dalam 
masyarakat yang tidak dapat dipuaskan dengan jalan yang lain. Hukuman 
mati diperlukan untuk melindungi masyarakat, argumen ini mendasar 
bahwa semua negara punya hak untuk mempertahankan diri, yang mana 
dapat berarti atau melegitimasi penggunaan kekuasaan terhadap individu, 
alasan menjadikan suatu negara berhak untuk membela diri yang 
mengesahkan penggunaan tindak kekerasan melawan suatu individu.

Alasan hukuman mati di zaman modern adalah efek penangkalan 
pada calon pelaku kriminal untuk menambah pengaruh dan menanamkan 
ketakutan pada masyarakat eksekusi sering dibuat secara publik. 
Berdasarkan kepercayaan ini, semua jenis pidana mempunyai pengaruh 
sebagai penangkal, tetapi hukuman mati yang paling efektif.

Di dalam fenomena hukum dikenal sebagai pencegahan umum yang 
berarti bahwa hukuman memengaruhi kesadaran hukum dari publik 
secara keseluruhan, sehingga tindakan kriminal dilihat dan dipandang 
sebagai suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Hukuman seharusnya 
untuk diasumsikan sebagai pengaruh penangkalan yang tinggi yang bisa 
mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Artinya, keyakinan 
seseorang akan hukuman dapat mencegah perbuatan yang baru untuk 
dilakukan karena telah diberikan hukuman yang tidak dapat diulangi lagi, 
karena orang tersebut telah dihukum mati.

Efektifnya hukuman mati bukanlah jaminan 100% bahwa kejahatan 
tidak akan dilanggar lagi. Jelas, tidak ada seorang pun yang dapat 
mengatakan secara pasti apakah orang yang telah kembali hidup dalam 
kejahatan untuk hidup kembali.

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari kata “hakama yahkumu 
hukman: wa hukuumatan”, artinya “memimpin, memerintah, menetapkan, 
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memutuskan kembali atau mengadili”. Islam sebagai agama Rahmatan 
Lil’alamin pada dasarnya hanya mempunyai dua sumber yang otentik 
yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, artinya kebenaran hukum 
Al-Qur’an dan hadits Rasulullah membawa arti bahwa tidak ada hukum 
lagi selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, dalam perkembangan 
hidup manusia, sumber hukum tidak lagi hanya dua, melainkan tiga. 
Sumber hukum yang ke tiga itu adalah hasil ijtihad para fuqoha, yang 
tentu saja dengan merujuk kepada kedua sumber sebelumnya.162

Dalam ajaran Islam telah diterangkan bahwa menegakkan hukum 
Allah dan Rasulullah dalam kehidupan itu suatu kemutlakan adanya 
(wajib) dan tidak dapat ditawar-tawar, yang berarti siapa saja yang 
tidak menjadikan hukum tersebut sebagai pegangan kehidupan akan 
mendapatkan siksa.163 Ditinjau dari segi agama yang menyangkut syariat 
Islam, sudah jelas  bahwa hukuman mati adalah hukuman yang diterapkan 
dalam syariat Islam dengan dekrit Allah Swt. yang sama sekali tidak boleh 
diganggu gugat oleh siapapun juga.

Pandangan umat Islam Indonesia, harus melihat sejarah tentang 
Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan bentuk persetujuan yang 
tertulis, dibuat bersama antara Nabi Muhammad saw. dengan wakil-
wakil penduduk Kota Madinah. Piagam Madinah adalah wujud bentuk 
konsensus sosial dalam arti antarindividu warga Madinah maupun dalam 
arti struktural antarsuku, setiap muslim harus tunduk dan patuh pada isi 
piagam tersebut, akan tetapi dengan tidak mengabaikan Al-Qur’an dan 
sunah Nabi.

Hukuman mati menurut agama Islam merupakan hukuman yang 
secara resmi perlu diadakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan 
dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan agama yang benar, tidak 
berlawanan dengan hukum dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 
1945, serta tidak berlawanan pula dengan unsur-unsur Sila Pertama, yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat hukuman mati dari syariat Islam 
adalah karena syariat Islam merupakan ketentuan yang kekal dan abadi 
dan terus-menerus secara universal diwahyukan oleh Allah Swt. kepada 
Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., sehingga wajar umat Islam bersikap 
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mempertahankan eksistensi hukuman mati dan pelaksanaannya menurut 
syariat-syariat agama yang benar dan selektif.

Hukuman mati di dalam Islam dikenal dengan nama talio, dalam 
bahasa Arab disebut qishash, artinya membuat terhadap sebanding 
perbuatannya terhadap orang lain.164 Di dalam firman Allah Swt., yaitu 
Surat Al-Baqarah ayat 178, disebutkan bahwa: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) 
qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan 
perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, 
hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) 
kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan 
rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia 
akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Selanjutnya, dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 179, dijelaskan 
kembali, bahwa: 

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang 
yang berakal, agar kamu bertakwa.“

Kemudian, di dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 45, dijelaskan 
bahwa: 

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa 
(dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, 
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya 
(balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu 
(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang 
zalim.“

Pengertian qishash dalam hukum Islam adalah hukum bunuh yang 
harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum itu dapat gugur manakala 
ahli waris yang terbunuh memberikan maaf kepada pihak yang membunuh 
dengan membayar satu diyat, yaitu hukuman denda yang disetujui oleh 
kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh Hakim, apabila ahli waris 
yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari pidana qishash.

164
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Mengenai pelaksanaan hukuman mati dalam Islam, terdapat 
perbedaan pandangan, yaitu terhadap bentuk kejahatan-kejahatan atau 
masalah-masalah, seperti di antaranya tentang:
1) Pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja
 Menurut Imam Maliki, wajib dikenakan hukuman mati, sedangkan 

menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafii tidak dihukum mati 
kecuali dilakukan berulang-ulang.

2) Perempuan murtad (keluar dari agama Islam)
 Menurut Imam Maliki dan Imam Syafii, perempuan murtad 

hendaknya dihukum mati, sedangkan menurut Imam Hanafi, 
perempuan murtad tidak dihukum mati.

3) Turut serta membantu sehingga matinya seseorang
 Menurut Imam Abu Hanifah, apabila seorang memegang tangan 

orang yang dibunuh dan seorang lagi membunuhnya, maka hukuman 
mati itu hanya dikenakan kepada orang yang membunuh saja, 
sedangkan yang memegang tangan yang dibunuh tidak. Selanjutnya 
menurut Imam Malik, kedua- duanya dihukum bersekutu, jadi 
kedua-duanya dihukum mati, sekiranya pembunuhan tersebut tidak 
mungkin dilakukan, karena tidak ada yang memegang tangan si 
terbunuh, tak sanggup pula si terbunuh melepaskan diri lantaran 
sudah dipegang tangannya.165

Hukuman mati dapat juga dikenakan terhadap jenis kejahatan 
pencurian yang dilakukan lebih dari empat kali. Hal ini sebagaimana 
diriwayatkan oleh Jabir, bahwa seorang pencuri dibawa ke hadapan Rasul 
Allah, lalu Rasul Allah berkata bunuhlah, kemudian mereka mengatakan 
orang ini hanya mencuri. Rasul Allah berkata potong tangannya, lalu 
orang itu dipotong tangannya. Demikian orang ini melakukan pencurian 
yang keempat kalinya, dan ia dihadapkan kepada Nabi, lalu dipotong lagi 
tangannya, akhirnya pada yang kelima Nabi memerintahkan agar orang 
itu dihukum mati.166

Pelaksanaan hukuman mati dalam Islam dapat ditunda apabila dalam 
keadaan:167
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1) Wanita yang dijatuhi hukuman mati itu sedang hamil, maka ditunda 
sampai bersalin;

2) Jika yang berhak menuntut balas itu belum dewasa atau tidak di tempat 
ataukah gila. Dalam hal belum dewasa ditunda sampai dewasa, dan 
dalam hal tidak ada di tempat ditunggu sampai ada, dan dalam hal 
orang itu gila ditunggu sampai sembuh.

Kemudian, dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati, dalam Islam 
terdapat dua pendapat, yaitu:168

1) Pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa hukuman mati dilaksanakan 
dengan jalan memenggal leher dengan pedang, atau senjata semacam 
itu.

2) Pendapat Imam Syafii dan Imam Malik, bahwa hukuman mati 
dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai pembatasan. 

Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an 
Surat Al-Isra’ ayat 33, bahwa: 

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang 
siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi 
kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas 
dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat 
pertolongan.”

Adapun mengenai syarat-syarat seseorang dapat dihukum mati, 
yaitu sebagaimana dikemukakan Juynboll, bahwa hukuman mati hanya 
dipergunakan terhadap pembunuhan yang disengaja dan membunuh 
dengan senjata dalam keadaan normal dan yang melakukan kejahatan itu 
cukup umur dan waras.169 Menurut Sulaeman Rasjid, dijelaskan bahwa 
syarat-syarat seseorang dapat dihukum mati adalah sebagai berikut.170

1) Keadaan yang membunuh sudah balig dan berakal.
2) Keadaan yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh.
3) Keadaan yang dibunuh tidak kurang juga derajatnya (agama dan 

merdeka atau tidak) dari yang membunuh.

 Ibid.
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4) Keadaan yang terbunuh, orang yang terpelihara darahnya dengan 
Islam atau dengan perjanjian. 

Pada hakikatnya, hukuman mati dalam agama Islam mempunyai sifat 
perdata (privat) karena hukuman mati baru dapat dilaksanakan kepada si 
pembunuh apabila keluarga orang yang terbunuh menghendakinya, dan 
apabila keluarga si terbunuh memaafkannya, maka si pembunuh dapat 
dibebaskan.

2. Macam-Macam Hukuman Mati
Cara eksekusi hukuman mati dari waktu ke waktu semakin berubah. 
Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara 
amat keji, seperti dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, hukuman 
pancung, disalib, dirajam atau dilempar baru ramai-ramai, atau dengan 
diinjak gajah. Pada periode ini, hukuman mati sangat bervariasi di setiap 
tempat. Pada umumnya, eksekusi dilakukan untuk menjadi tontonan 
publik. Pada periode ini, pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau 
mencuri pun bisa dihukum mati.171

a. Dikubur hidup-hidup
b. Dibakar hidup-hidup
c. Hukuman pancung
d. Disalib
e. Dirajam
f. Diinjak gajah

Pada akhir abad ke-18, hukuman mati di depan publik dinilai tidak 
lagi manusiawi. Saat itu, para ahli hukum pidana mulai mencari cara 
eksekusi yang lebih “manusiawi”. Salah satu metode eksekusi yang 
“lebih manusiawi” yang digunakan saat Revolusi Prancis, yaitu dengan 
alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal 
leher terpidana. Pada saat yang sama, Inggris menerapkan hukuman 
gantung. Cara eksekusi seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara 
sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yakni dengan melontarkan 
terpidana dari ketinggian. 

, 
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Amerika Serikat pada tahun 1800 juga mengembangkan cara eksekusi 
yang lebih “manusiawi”, yakni dengan kursi listrik, suntik mati, dan 
kamar gas. Cara seperti ini dinilai “manusiawi” karena terpidana tidak 
mengalami perdarahan yang secara visual mengerikan. Sebelumnya, 
eksekusi di Amerika Serikat juga dilakukan dengan hukum gantung atau 
hukum pancung ataupun melempari terpidana dengan batu (rajam) hingga 
tewas. Di Republik Rakyat Cina, eksekusi tembak mati di depan publik 
masih diterapkan, terutama untuk para koruptor. Eksekusi dilakukan oleh 
regu tembak. Eksekusi di depan publik, mereka nilai masih efektif untuk 
menimbulkan efek jera bagi orang lain. Mungkin itulah yang membuat 
Cina hingga tahun 2006 tercatat sebagai negara yang paling banyak 
mengeksekusi terpidana mati. Data resmi menyebutkan 1.100 terpidana 
mati dieksekusi tahun lalu. Di belakang Cina, diikuti oleh Iran (177 
eksekusi), Pakistan (82), Irak (65), Sudan (65), serta Amerika Serikat (53 
eksekusi).

Betapa pun “manusiawinya” cara eksekusi terpidana mati, hukuman 
ini tetap dinilai sebagai salah satu bentuk hukuman yang keji. Oleh 
karena itu, kini 90 negara di dunia menghapus hukuman mati sama 
sekali. Sebelas negara lainnya menghapus hukuman mati kecuali untuk 
kejahatan-kejahatan luar biasa. Selain itu, 32 negara tidak menghapus 
hukuman mati, namun tak pernah juga menerapkan hukuman mati. Di 
negara-negara seperti ini, para hakim menggunakan diskresinya untuk 
tidak menjatuhkan hukuman mati. Sementara itu, masih ada 64 negara, 
termasuk Indonesia, yang hingga kini menerapkan hukuman mati.

3. Hukuman Mati dalam Pandangan Internasional
Hukuman mati merupakan jenis hukuman yang terberat atau paling kejam 
dibanding dengan jenis hukuman lainnya, karena pelaksanaannya berupa 
perampasan terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu 
hak untuk hidup yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan. 
Dengan hukuman mati tersebut, nyawa manusia berarti berakhir pulalah 
hidupnya di dunia. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan pidana 
pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro-kontra 
mengenai eksistensi hukuman mati dan eksekusinya. Sumber internet 
menunjukkan data yang bervariasi dan sering berubah. Menurut sumber 
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Wikipedia di internet yang terakhir dimodifkasi pada 12 Juli 2007, 
terungkap data penggunaan hukuman mati di seluruh dunia sebagai 
berikut.172

a. Abolished for all offences (88)
b. Abolished for all offences except under special circumstances (11)
c. Retains, though not used for at least 10 years (30)
d. Retains death penalty (68)

Dari data di atas, terlihat masih ada keseimbangan antara kelompok 
kontra hukuman mati (abolisionis) dan kelompok pro hukuman mati 
(retensionis). Kelompok abolisionis (gabungan sub a dan b) ada 99 negara 
dan kelompok retensionis (gabungan sub c dan d) ada 98 negara. Kelompok 
abolisionis “sub b” masih terkesan menggunakan hukuman mati sebagai 
pidana eksepsional untuk keadaan-keadaan khusus. Jadi, apabila dilihat 
dari pengakuan akan “keberadaan/eksistensi hukuman mati”, ada 109 
negara (gabungan sub b dan d) yang masih “mengakui” adanya pidana 
mati. Sebaliknya, dalam kelompok retensionis “sub c”, ada juga yang tidak 
menggunakannya atau melakukan penundaan pelaksanaan/penjatuhan 
hukuman mati dalam waktu yang cukup lama. Dengan demikian, apabila 
dilihat dari sudut “eksekusinya”, ada 118 negara (gabungan sub a dan c) 
yang tidak lagi melaksanakan/ menjatuhkan hukuman mati.

Data yang diungkapkan Wikipedia di atas mirip (tetapi agak berbeda 
penyajiannya) dengan data yang diungkapkan oleh Amnesti Internasional 
berikut.173

a. Abolitionist for all crimes:   89
b. Abolitionist for ordinary crimes only:  10
c. Abolitionist in practice:    30
d. Total abolitionist in law or practice: 129
e. Retentionist:    68

Abolitionist for ordinary crimes only (sub b) adalah negara-negara yang 
menetapkan hukuman mati hanya untuk kejahatan-kejahatan eksepsional, 
seperti kejatahan dalam hukum militer atau kejahatan-kejahatan yang 
dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.174 Jadi, sebenarnya bisa juga 

 Ibid.
 

(Ibid

READIN
G

en
cukup lamukup la

”, ada 118 neg, ada 118 ne
n/ menjatuhkann/ menjatuhkan

kan Wikipedia kan Wikipedia 
n data yang diundata yang diu

for all crimes:for all crimes:
ist for ordinaryist for ordinar

t in practt in prac
isi

COPY
umum

s. Jadi, aps. Jadi, 
hukuman matiukuman mat

 “mengakui” a“mengaku
onis “sub c”, adonis “sub c”, ad

undaan pelaundaan pela
ma. Dema. De



Hukuman Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia - Bab III 75

digolongkan dalam kelompok yang masih menganut atau mengakui 
adanya hukuman mati (retensionist).

Kelompok “abolitionist in practice” (sub c) adalah negara-negara 
yang masih mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa (retain 
the death penalty for ordinary crimes), seperti pembunuhan, tetapi dapat 
dianggap kelompok abolisionis karena mereka tidak melaksanakannya 
selama 10 tahun terakhir dan mempunyai kebijakan untuk tidak 
melaksanakan eksekusi.175 Jadi, sebenarnya juga dapat masuk kelompok 
retensionis, hanya saja tidak melaksanakannya. Oleh karena itulah, 
dalam sumber Wikipedia di atas, ke-30 negara ini (sub c) dimasukkan ke 
dalam kelompok “retains, though not used for at least 10 years”. Dengan 
demikian, kelompok yang masih mengakui eksistensi hukuman mati 
(menurut sumber Amnesti Internasional) berjumlah 108 negara (gabungan 
sub b, c, dan d). Sebaliknya, apabila dihitung dari sudut eksekusinya, 
menurut data Amnesti Internasional itu, ada 119 negara (gabungan sub a 
dan c) yang tidak lagi melaksanakan/menjatuhkan hukuman mati.

Apabila dilihat dari wilayah negara/benua, sumber Wikipedia di atas 
mengungkapkan data sebagai berikut.176

a. Di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara-
negara wilayah Pasifik (termasuk Autralia, Selandia Baru, dan Timor 
Leste) serta Kanada telah menghapus hukuman mati.

b. Di Amerika Latin, banyak negara yang juga telah menghapus 
hukuman mati. Namun, beberapa negara lainnya (seperti Brasil) 
masih membolehkan hukuman mati untuk keadaan eksepsional.

c. Di AS, Guatemala, kebanyakan negara-negara Karibia, Asia, dan 
Afrika masih mempertahankan hukuman mati.

d. Negara terakhir yang menghapus hukuman mati untuk semua 
kejahatan adalah Albania pada awal tahun 2007 (Februari) dan 
Rwanda pada Juli 2007. 

Patut dicatat bahwa di antara negara yang semula menghapuskan 
hukuman mati, ada yang kemudian menghidupkan kembali dan mencabut 
kembali. Misalnya, Filipina pada tahun 1987 menghapus hukuman mati, 
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tetapi pada tahun 1993 mengintrodusir kembali hukuman mati dan pada 
tahun 2006 menghapus kembali hukuman mati.177

Hukuman mati ini dalam pelaksanaannya sejak dulu sampai dengan 
sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan 
cara memandang hukuman mati itu sendiri, dan masalah hukuman mati 
ini sejak dulu sampai sekarang masih diperdebatkan oleh para sarjana 
hukum dan kriminolog. Hukuman mati dapat dikatakan sebagai salah satu 
jenis hukuman yang tertua dan paling kontroversial di dunia. Kontroversial 
dalam arti bahwa ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama, 
tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Selain itu, juga kontroversial 
dalam arti ada dua buah landasan pemikiran yang jelas berbeda atau 
bertolak belakang sejak semula. Bahkan, kontroversial pula karena tidak 
ada kata sepakat tentang sarana pelaksanaan hukuman mati.

Memang tidak ada jaminan dan keharusan bahwa dua buah pemikiran 
yang berpangkal tolak dari landasan yang sama akan membawa suatu 
kesimpulan yang sama. Hal ini karena dalam proses pemikiran selanjutnya, 
ada kemungkinan ikut berperan faktor-faktor variabel lainnya yang dapat 
ditanggapi dan diinterpretasikan secara berbeda, sehingga hasil untuk 
kesimpulannya juga tidak akan sama.

B. Alasan Negara yang Mendukung Hukuman Mati
Hal yang sama pula di Indonesia mengenai penerapan hukuman mati 
masih terjadi perdebatan, yaitu adanya yang pro dan yang kontra, karena 
masih banyak di antara para ahli yang mempersoalkannya dengan 
berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda. Pertama-tama, Pasal 10 
KUHP menyebutkan hukuman mati sebagai pidana pokok, yang dalam 
tahun 1870 dihapuskan di negeri Belanda. Politik hukum pidana di negeri 
Belanda pada tahun 1870 itu tidak diikuti di daerah koloni (Indonesia), 
karena menurut tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, keadaan 
khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang tersebar 
dapat dilawan dengan hukuman mati. Dalam suatu daerah yang begitu 
luas, yang didiami rakyat yang heterogen (berbeda sifat), alat-alat 
kepolisian tak dapat menjamin keamanan seperti di Eropa Barat.178 Oleh 
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karena itu, hukuman mati masih dipertahankan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak 1 Januari 1918 dengan 
persetujuan semua penasihat.179

Pada pokoknya, hukuman mati dalam Memorie van Toelichting 
dibela dengan mengajukan apa yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman 
Modderman dalam “Perlemen”, bahwa negara berhak untuk menjalankan 
semua itu tanpa hak-hak mana negara tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya dan termasuk ini pertama menjamin ketertiban hukum.180 
Selain itu, juga De Bussy membela adanya hukuman 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 
mencantumkan secara tegas hukuman mati dalam suatu kitab undang-
undang, sedangkan di negeri Belanda pada waktu itu telah dihapuskan?

Lemaire menulis bahwa perancangan (ontwerper) W.v.S. (KUHP) 
mempunyai alasan kuat, bahwa Indonesia (Hindia Belanda) sebagi negeri 
jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas, dengan susunan 
penduduk yang sangat beraneka ragam (een koloniaal gebied van groten 
met uit zeer verschillende bestanddelen samen gestelde bevolking) “yang 
pada hakikatnya mempunyai keadaan” yang berlainan dengan Netherland. 
“Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk melaksanakan kekuasaan 
di Indonesia (Hindia Belanda) jauh berbeda dengan di Netherland 
dan negara-negara di Eropa”. Berdasarkan itulah, maka senjata seperti 
hukuman mati mempunyai watak (karakter) menakutkan yang tidak 
terdapat pada hukuman perampasan kemerdekaan (pidana penjara), tidak 
boleh dilepaskan.

Pendapat perancang W.v.S. (KUHP) ini ditunjang oleh kenyataan 
bahwa para penasihat “Hindia Belanda” tidak ada yang menentang 
hukuman mati, baik bagi W.v.S. untuk golongan Eropa maupun W.v.S. 
untuk golongan Bumiputera. Sedangkan dalam praktik, ternyata bahwa 
gubernur jenderal pada umumnya tidak mempergunakan wewenang 
pemberian grasi yang ada padanya. Para perancang menjelaskan pendirian 
mereka selanjutnya, bahwa barulah kalau pengalaman telah membuktikan 
bahwa ketertiban hukum di Indonesia dipertahankan dengan merumuskan 

 Ibid.

READIN
G agam agam 

anddelen samnddelen sam
 keadaan” yangkeadaan” yang

dan sarana-saranan sarana-sara
a Belanda) jau Belanda) jau

a di Eropa”. Bea di Eropa”. B
mempunyai mempunyai 

a hukuman pera hukuman pe
kan.kan.

eraneran

COPY
m suatum suat

ktu itu telah ditu itu telah 
((ontwerperontwerp ) WWr

a (Hindia Belana (Hindia Bela
kup yang luakup yang lu

een koloeen kol
men



78 EKSISTENSI HUKUMAN MATI: Antara Realita dan Desiderata

tanpa perlu dijatuhkannya pidana mati kejahatan-kejahatan berat, maka 
akan tiba waktunya untuk menghapuskan pidana ini sebagaimana halnya 
di Netherland.181 Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah daerah yang 
luas dengan berbagai macam suku bangsa, dimana bermacam-macam 
pengaruh dapat menyebabkan ketegangan serta pula sarana-sarana 
kepolisian dan pemerintah, maka perlu ada pidana mati.182

Bichon van Ysselmonde antara lain menyatakan: “Saya masih selalu 
berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan hukuman 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 digunakannya”.183

Jonkers membela hukuman mati dengan alasan bahwa: “walaupun ada 
keberatan terhadap hukuman mati yang sering kali diajukan, ialah bahwa 
hukuman 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 lagi”.

“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, meskipun cara yang demikian itu dalam tiap 
kejadian sangat disesalkan, tetapi tidak benar untuk menarik kesimpulan 
berdasarkan alasan ini bahwa hukuman mati tidak 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 hukuman 
yang diancamkan dan dijatuhkan. Suatu operasi juga tidak dibatalkan 
berdasarkan pertimbangan bahwa ini mungkin tidak berhasil, karena 
dibuat suatu kesalahan. Walaupun saya berpendapat bahwa ancaman 
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dan mempraktikkan hukuman mati itu haruslah terbatas pada kejahatan 
yang berat, saya juga menyetujui dalam buku saya tentang Indische straf 
stelsel itu, bahwa juga untuk kejahatan yang dilukiskan di situ dan dapat 
dipidanakan dalam Pasal 339 Wetboek van Strafrecht juga dapat diberi 
hukuman mati, karena kejahatan ini selalu dibarengi dengan doodslag, 
dan ini dapat membawa keadaan yang ruwet, sehingga ancaman 
hukuman mati tidak hanya dapat dibenarkan, tetapi sesuatu yang betul-
betul dibutuhkan”.184

Sejalan dengan pendapat Jonkers, ialah Schravendijk, bahwa sesuatu 
keberatan terhadap hukuman mati ialah jika seseorang dihukum mati 
karena “kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah 
dijalankan pidana itu. Argumen ini tidak kuat, pembedahan-pembedahan 
juga dilakukan biarpun mungkin pasien akan mati karena sesuatu 
kekhilafan ahli bedah”.185

Terlepas dari pro atau kontra hukuman mati, kami tidak sependapat 
dengan uraian Schranvendijk di atas, karena pembedahan pasien oleh 
dokter dengan bertujuan menyehatkan, menyembuhkan, menghidupkan 
pasien, sebaliknya hukuman mati dilakukan dengan tujuan menghilangkan 
nyawa orang yang dianggap penting untuk dibinasakan. Lombroso dan 
Garofalo berpendapat bahwa hukuman mati itu adalah alat yang mutlak 
harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak 
mungkin dapat diperbaiki lagi, dan karenanya kedua sarjana ini pun 
menjadi pembela adanya hukuman mati.

Hukuman mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan 
orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya hukuman 
mati ini, maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka 
dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Begitu pula hilangnya 
kekuatan-kekuatan kita, jika orang-orang yang demikian itu melarikan diri 
dari penjara dan melakukan kejahatan lagi dalam masyarakat.186Pendapat 
Lombroso dapat dimengerti, jika dihubungkan dengan teorinya tentang 
delinquenten nato dan berkesimpulan bahwa orang semacam itu tak dapat 
diperbaiki lagi. Syarat-syarat untuk menghilangkan sifat-sifat jahatnya 
ialah dengan hukum mati. Hazewinkel Suringa pun berpendapat bahwa 
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hukum mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa 
revolusioner, kita dapat cepat mempergunakannya.187

H.G. Rambonnet yang mengatakan, antara lain: “Adalah 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 
memidana, artinya membalas kejahatan, karena hak dari pemerintah untuk 
memidana itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk membalas 
dengan pidana. Jika 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 sebagainya”.

Bilamana karena kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu 
ketertiban pada suatu hal tertentu, tapi meluas, umpamanya penghianatan 
terhadap negara, maka tujuan hukum mati telah terjawab dengan 
melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum. 
Satu-satunya bentuk pengucilan dalam pergaulan masyarakat ialah dapat 
diwujudkan dengan membunuh penjahat. Sebab selagi dia masih hidup, 
maka dia masih turut serta dalam kesejahteraan umum. Masyarakat masih 
memberinya makan dan sebagainya. Jadi dengan demikian, hukum mati 
adalah satu-satunya hukuman yang dapat menghalanginya dari turut serta 
dalam kesejahteraan umum itu, maka pemerintah karena kewajibannya 
dan karena pembebanan undang-undang tak dapat disangsikan untuk 
menerapkan pidana mati.188

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 hukuman mati.189 De Savornin Lohman, yang juga 
pro diadakannya hukuman mati mengatakan, antara lain: “Dalam kitab 
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undang-undang, tidak boleh ada pengakuan bahwa negara mempunyai 
hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan 
zewedet sama sekali”.

Hukum pidana itu pada hakikatnya tidak lain daripada suatu hukum 
membalas dendam. Bila suatu kejahatan dilakukan, maka saya masih 
termasuk orang yang mau mengatakan: kejahatan itu menghendaki 
adanya pembalasan. Itu tidak hanya sekarang, tetapi seperti itulah selalu 
dan di mana-mana demikian. Bila seseorang menginjak-injak zedewet 
sedemikian rupa sehingga itu dia tidak menunjukkan mengakui hukum 
lagi, maka negara berhak dan berkewajiban untuk melenyapkan dari 
masyarakat.190 Dalam suatu hal tertentu, sungguh dapat dibenarkan 
menjatuhkan hukuman 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 hidup.191

B. Bawazijr, wartawan Antara di Kairo, dalam tulisannya mengenai 
pro dan kontra hukuman mati di Mesir dan di Libanon, antara lain 
mengatakan: “hukuman penjara selama hidup adalah lebih kejam, 
karena penderitaan orang yang dijatuhi hukuman ini adalah lebih cepat 
daripada penderitaan orang yang dalam sekejap mata saja pindah ke 
alam baqa”. Selain itu, hukuman penjara selama hidup dianggap tidak 
cukup menakutkan, sehingga pengaruhnya untuk mencegah kejahatan 
sama sekali tidak terlihat. Dalam hubungan ini, mereka menunjukkan 
kejahatan, bahkan berbagai negara yang sudah terlanjur menghapuskan 
hukuman mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-nya, terpaksa 
akhirnya memasukkannya kembali.192

Hartawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan hukuman mati 
sebagai suatu Social Defender. Hukuman mati adalah suatu pertahanan 
sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya 
ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa 
masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan 
mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan 
hidup manusia bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Untuk 
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mencegah dan membasmi kacaunya perekonomian rakyat, membasmi 
dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya 
korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah 
penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memerkosa ketertiban dan 
keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan 
masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah 
terjadi maupun yang akan terjadi. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-
kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat 
(Social-Life), memberikan hak kepada masyarakat sebagai kesatuan, untuk 
menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan-kejahatan dan bahaya 
besar yang mengancam itu, dengan memakai senjata, hukuman mati salah 
satu penangkisannya.

Justru karenanya, hukuman mati merupakan The Right of The Social 
Defence (hak pertahanan sosial), maka sudah seharusnya (Das Sollen) 
masyarakat sebagai kesatuan punya hak pula untuk melakukan pembelaan 
dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta 
benda, serangan kejahatan dan ancaman bahaya besar yang menimpa 
beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa warganya, demi untuk menjamin 
terlaksananya perdamaian, kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan 
masyarakat dan negaranya.193 Dibanding dengan norma hukum pidana 
yang rata-rata mempunyai sifat untuk mempertahankan kepentingan 
individu dari serangan-serangan yang mengganggu keselamatan jiwanya 
atau hak-hak lainnya.

Van Veen berpendapat bahwa hukuman mati dapat ditinjau 
dari segi mempertahankan kewibawaan pemerintah. Mengenai hal 
mempertahankan kewibawaan pemerintah, Simons dalam tulisannya De 
Doodstrafin Nederlandsch Indie, “W. 11624” lebih dahulu berpendapat 
bahwa manfaat hukuman mati adalah masalah oportunitas.194 Selanjutnya, 
Simons berpendapat bahwa hukuman mati tidak bisa diadakan untuk delik 
culpa. Tidak saja karena hukuman mati pada delik culpa tidak adil, tetapi 
juga dipandang dari sudut manfaat tidak bisa dipertahankan.195 Dalam 
tahun 1906 Fabius, Reformir mempertahankan hukuman mati dengan 
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dasar dogmatis. Setahun kemudian, dengan resume pendek berpendapat 
seperti Simons, bahwa persoalan hukuman mati tidak aktual.196

Roos dalam tahun 1900 memandang dari sudut mana arti dan tujuan 
pidana dapat diteropong (disertasi Amsterdam 1900). Hukum pidana 
berguna secara aktif sebagai alat pemidanaan untuk membangun kembali 
masyarakat. Pidana hanya dipandang dari kerjanya, yang menentukan 
pada individu, juga hukuman mati dapat dipandang dari sudut ini. B. 
Doovemeerd mengemukakan dalam debat mengenai pendapat Polak 
bahwa selama hukuman mati belum dilaksanakan tetapi telah diputuskan, 
maka terpidana menjadi tersiksa, maka ketakutan yang dimaksud sebagai 
pidana ada titik kelemahannya, karena hakim tidak membalas kesalahan 
dengan keseimbangan psikis, tetapi dengan suatu pidana objektif, kurang 
penting bagaimana pengaruh pidana terhadap si pembuat.197 Radbruch 
menganggap penerimaan hukuman mati itu dalam Contra Social adalah 
bermutu legal, oleh karena ini hanya merupakan persetujuan sementara, 
yang hanya diberikan untuk peristiwa itu.

Pada tahun 1830, kepada Robert Peel dianjurkan untuk mengubah 
perundang-undangan yang mengancam hukuman mati. Dijawabnya 
bahwa anjuran tersebut merupakan percobaan yang sangat berbahaya. 
Seperti Henry VIII yang patung sejarahnya dipenuhi dengan 72.000 
penggantungan, menganggap penggugatan terhadap hukuman mati 
merusak ketentuan-ketentuan konstitusi.198 Van Veen menganggap 
hukuman sebagai alat pertahanan bagi masyarakat dari musuh yang sangat 
berbahaya dan juga hukuman mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai 
alat demikian. Nilai tidak tentu dari hasil hukuman penjara menunjukkan 
pentingnya hukuman mati.199 

Selain itu, S. Loesjes juga memandang hukuman mati tidak dari motif 
pembelaan, tetapi sependapat dengan Van Veen bahwa hukuman mati 
diterima karena hukuman penjara tidak berfaedah.200 Kemudian, Van 
Veen bertanya siapakah yang ditakuti dengan hukuman mati? Golongan 
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mana? Menurut Loesje, yang ditakuti adalah tiap orang yang merasa 
dirinya ada hubungannya dengan yang dihukum itu, jadi juga golongan 
yang memandang yang dihukum itu sebagai anggota mereka. Misalnya, 
jika seorang murid dihukum oleh guru dalam kelas, maka murid-murid 
lain yang ada dalam kelas itu akan menjadi takut dan bukan yang ada di 
luar kelas.201 

Walaupun hukuman mati di negeri Belanda sudah dihapuskan sejak 
tahun 1870 untuk perkara pidana sipil, tetapi untuk hukum pidana militer 
tetap dilaksanakan untuk kejahatan besar pada masa perang dengan syarat 
bahwa hukum dalam pertimbangannya perlu didasarkan pada tuntutan 
keselamatan negara, demikian Hazewinkel Suringa.202 Lebih lanjut, 
Hazewinkel Suringa menuturkan bahwa dengan Koningklijk Besluit 22 
Desember 1943 dibuat di London, hukuman mati dimasukkan kembali ke 
dalam hukum pidana sipil untuk penjahat perang tanpa batas-batas seperti 
pada hukum pidana militer. Kemudian, dalam Undang-Undang Hukum 
Pidana Perang tanggal 16 Juli 1952 S. 408, syarat pembatasan diganti oleh 
peraturan, bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan selain dengan 
suara bulat. Dengan demikian, maka kemungkinan kekhilafan hakim 
dikurangi.

Jadi, ternyata walaupun hukuman mati itu telah dihapuskan secara 
resmi pada suatu waktu, ternyata masih dapat diberlakukan kembali pada 
suatu waktu tertentu untuk delik tertentu, seperti di Nederland, dengan 
Pasal 11 Besluit Buitengewoon Strafrecht (S.D. 61) dan kemudian Wet 
Oorlogstrafrecht tersebut. Van der Grinten dalam suatu disertasi berjudul 
Rechtmatig-heid van de doodstraf, Nijmegen, 1937 menulis bahwa pada 
asasnya (in beginsel), pemerintah mempunyai hak tetapi tidak berkewajiban 
untuk menjatuhkan hukuman mati.203 Di Uni Soviet pun demikian. Pada 
tahun 1917 dalam bulan Oktober, setelah jatuhnya pemerintah Kerenskii, 
hukuman mati dihapuskan. Akan tetapi, hanya setahun kemudian 
diberlakukan lagi. Dalam tahun 1920, hukuman mati dibatasi sampai 
sejumlah kecil delik-delik tertentu, tetapi di tahun 1932 diperluas lagi 
sampai meliputi pencurian terhadap milik sosialis. Dalam tahun 1947, 
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hukuman mati dihapuskan lagi, kecuali terhadap delik pengkhianatan, 
mata-mata, dan aktivitas-aktivitas yang merusak dan subversif (Dekrit 
1950). Kemudian, pada tahun 1954 diperluas lagi meliputi pembunuhan 
berencana (murder) yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang sangat 
jahat. Menurut KUHP Rusia tahun 1960, hukuman mati dapat dijatuhkan 
dalam 7 (tujuh) macam delik, ditambah dengan 18 lagi pada masa perang. 
Pada tahun 1961 dan 1962, ditambah lagi sehingga menjadi sebagai 
berikut.204

1. Pengkhianatan besar
2. Mata-mata
3. Terorisme
4. Tindakan teror terhadap perwakilan negara asing.
5. Perbuatan yang menyebabkan kehancuran atau kemusnahan.
6. Perbuatan bandit (sama dengan gali di Indonesia).
7. Mengacaukan organisasi kerja lembaga koreksi buruh.
8. Pemalsuan (mata uang)
9. Delik devisa (alat-alat pembayaran luar negeri)
10. Pembunuhan berencana (murder)
11. Makar terhadap anggota polisi dan anggota milisi sukarela rakyat.
12. Pencurian terhadap milik sosialis.
13. Perkosaan.
14. Penyuapan; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam butir 8 dan 

14 (pemalsuan dan penyuapan) hanya dijatuhkan hukuman mati jika 
delik itu sangat serius. 

Di negeri Belanda pada tahun 1901, sebagian besar anggota Tweede 
Kamer berpendapat bahwa dalam hukum pidana militer tidak dapat 
ditinggalkan hukuman mati.205 Selain itu, juga Collete dan Domela 
Nieuwenhuis mengenai ketentuan hukuman mati perpendapat bahwa 
hukuman mati ditarik. Keduanya sependapat bahwa hukuman mati hanya 
dapat diberlakukan jika ada alasan mendesak untuk menakutkan secara 
langsung.206 Perlu pula disebut di sini pendapat golongan modern, yang 
pada dasarnya melihat adanya kelemahan-kelemahan hukuman mati, 
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tetapi untuk kepentingan masyarakat (sekarang) masih dapat menerima 
adanya hukuman mati di Indonesia.

T.B. Simatupang, seorang jenderal purnawirawan dan Ketua Dewan 
Gereja Indonesia, mengatakan: “senang seandainya dengan pertimbangan 
sudah masanya hukuman mati dicabut dari undang-undang”. Akan 
tetapi, karena hukuman tersebut adalah alat untuk menjaga ketenteraman 
masyarakat. Hukuman mati harus dibicarakan dari segi kepentingan 
masyarakat. Seperti halnya pembunuhan dalam kepentingan masyarakat. 
Masyarakat juga harus mempertahankan diri.207

Pada saat Kongres Internasional mengenai Pencegahan Kejahatan dan 
Perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang berlangsung di Caracas, 
Venezuela dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September 1980, 
terjadi perdebatan yang hangat antara yang pro dan yang kontra akan 
hukuman mati. Pihak yang pro terhadap hukuman mati mengemukakan 
alasan-alasan sebagai berikut.
1. Salah satu delegasi mengatakan bahwa hukuman mati di negeri 

mereka sudah berurat dan berakar sehingga sulit dihapuskan terhadap 
seseorang yang telah menghilangkan jiwa orang lain yang dilindungi 
jiwanya.

2. Delegasi lain mengemukakan bahwa hukuman mati bukan hanya 
melindungi pelanggaran hukum tetapi juga korban.

Beberapa negara maju, seperti Austria, Equador, Federasi Jerman, dan 
Swedia, membuat resolusi yang akan diajukan kepada Kongres supaya 
hukuman mati dihapuskan, tetapi karena ditolak oleh suara terbanyak 
anggota yang hadir, maka resolusi tersebut dicabut. Delegasi India dan 
Indonesia termasuk yang menolak resolusi tersebut.208 Para ahli yang pro 
terhadap pelaksanaan hukuman mati209, di antaranya:
1. Bichon van Ysselmonde, menyatakan bahwa ancaman dan 

pelaksanaan hukuman mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan 
masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum 
maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya.

, 

Ibid.
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2. Lombroso dan Garofalo, berpendapat bahwa hukuman mati itu adalah 
alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan 
individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.

3. Hazewinkel Suringa, berpendapat bahwa hukuman mati adalah suatu 
alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner, kita cepat 
dapat mempergunakannya.

4. Oemar Senoadji, berpendapat bahwa selama negara kita masih 
meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan, dikacaukan dan 
dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, 
ia masih memerlukan hukuman mati.

5. Bismar Siregar, menghendaki tetap dipertahankan hukuman mati 
dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan 
masih tersedia. Sebab, jika seorang penjahat sudah terlalu keji tanpa 
perikemanusiaan, hukuman apa lagi mesti dijatuhkan jika bukan 
hukuman mati.

Adapun yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati210, di 
antaranya:
1. Beccaria, menentang hukuman mati karena bertentangan dengan 

Contra Social, karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan 
secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang 
mana pun juga yang mengizinkan hukuman mati di dalam Contra 
Social adalah immoral dan oleh karena itu tidak sah. Karangannya 
yang terkenal, berjudul Dei Delitti E. Delle Pene pada tahun 1764.

2. Ernest Bowen Rowlands dalam bukunya Judgment of Death, 
mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat diperbaiki jika seorang 
Hakim telah keliru dan hukuman mati telah dilaksanakan, tak pernah 
kehidupan dikembalikan kepada yang dipidana mati.

3. Roeslan Saleh, yang pendapatnya sarna dengan Ernest Bowen 
Rowlands, tidak setuju dengan hukuman mati, karena:211

a. Jika ada kekeliruan, putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi;
b. Berdasarkan landasan falsafah Pancasila, hukuman mati itu 

bertentangan dengan perikemanusiaan. 

 Ibid.
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Dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman mati ini dapat dikualifikasikan 
dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut.
1. Abolisi de Jure, artinya penghapusan hukuman mati dinyatakan 

melalui suatu ketentuan dalam konstitusi atau melalui suatu undang-
undang, misalnya di Argentina, Australia (Queensland), Austria, 
Brazil, Columbia, Uruguay, dan lain-lain.

2. Abolisi de Facto, artinya pelaksanaan hukuman mati tidak pernah 
dijalankan kendatipun pengadilan menjatuhkan hukuman mati 
berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan pidana. Tidak 
dilaksanakannya hukuman mati hanya karena semata-mata 
berdasarkan suatu kebiasaan. Misalnya, di Belgia, Vatikan, dan 
Luxembourg.

3. Abolisi yang hampir sempurna, artinya hukuman mati hanya dijatuhkan 
untuk beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan-
keadaan tertentu yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan 
yang luar biasa. Dalam keadaan abolisi yang hampir sempurna ini, 
hukuman mati dalam kenyataannya praktis juga tidak diterapkan lagi, 
misalnya Australia (New South Wales) dan Nicaragua.212

Adapun alasan dan golongan retensionis atau yang mendukung 
terhadap pelaksanaan hukuman mati, yaitu beranggapan bahwa hukuman 
mati adalah satu-satunya hukuman yang tepat dan adil bagi kejahatan-
kejahatan yang berat dan yang sukar diampuni. Oleh karena itu, hukuman 
mati dapat dianggap paling tidak mempunyai efek menakutkan yang 
diperlukan untuk melindungi masyarakat. Selain dari itu, bila si penjahat 
yang bersangkutan tidak dieksekusi, maka ia akan selalu dapat melarikan 
diri dari penjara atau bila pada suatu waktu ia dibebaskan, ia akan dapat 
mengulangi perbuatan kejahatannya. Dengan kata lain, bahwa hukuman 
mati diperlukan untuk mengurangi kejahatan, dan dapat menjadi pelajaran 
bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

Pada dasarnya, meskipun legitimasi hukuman mati dipandang dari 
segi falsafah masih dapat diragukan, namun dalam kenyataan kehidupan 
politik sehari-hari, pidana mati sebagai alat merupakan suatu political 
necessity yang tidak dapat dielakkan demi kelangsungan hidup masyarakat 
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umum.213 Adapun batasan untuk ancaman pidana mati menurut para abdi 
hukum yang menyetujui adanya penerapan pidana mati, pada dasarnya 
dikenakan terhadap kejahatan tertentu secara selektif, misalnya:
1. Kejahatan yang penjahatnya sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki 

(beroepsmisdadiqer atau gewoontetmisdadiger).
2. Orang yang telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan 

lagi, antara lain kejahatan membunuh kepala negara, membunuh 
orang tuanya sendiri, dan membunuh alat negara yang sedang 
bertugas, seperti di Amerika, untuk setiap orang penjahat yang berani 
membunuh anggota FBI (dinas rahasia) tanpa ampun hukumannya 
dikenakan pidana mati di atas kursi roda.

3. Dapat dikenakan juga dengan tujuan menyingkirkan penjahat 
yang bersangkutan (onschadelijk maken van de misdadiger), untuk 
mencegah supaya tidak diulanginya lagi perbuatan tersebut dengan 
alasan, antara lain demi keamanan negara atau membahayakan 
keamanan nasional.

4. Ancaman pidana mati dengan penerapannya tidak perlu dikhawatirkan 
dalam negara hukum Indonesia, karena pembuktian selama ini masih 
dianut hukum pidana untuk dasar penjatuhan putusan pidana, yaitu 
“asas kesalahan” yang sering disebut dengan istilah geen straf zonder 
schuld atau no punishment without guilty, sebagai suatu asas hukum 
pidana yang selama ini diakui sebagai hukum tidak tertulis.214

C. Alasan Negara yang Kontra terhadap Hukuman Mati
ADF dan AO selain predikat R, Amnesty International juga membuat 
dua kategori lain, yaitu dengan kode ADF dan AO. Status pertama, ADF, 
merupakan singkatan dari abolitionist de facto.215 ADF adalah negara-
negara yang meskipun mencantumkan hukuman mati dalam perundang-
undangan mereka, tetapi tidak melaksanakannya. Negara yang masuk 
kategori ADF adalah Bhutan, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Gambia, 
Grenada, Rusia, Mali, Suriname, Gambia, Sri Lanka, Togo, Tonga, dan 
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Samoa. Sementara, AO bermakna abolition for ordinary crimes only, 
yakni negara yang menjalankan hukuman mati hanya untuk tindak pidana 
tertentu. Dari 119 negara yang didaftar Amnesti, 16 di antaranya masuk 
kategori AO. Sebut misalnya Albania, Argentina, Bosnia Herzegovina, 
Meksiko, Peru, dan Turki.

Laporan terakhir per tahun 2013, Amnesty International—organisasi 
non-pemerintah yang mempromosikan hak asasi manusia—menyebutkan 
eksekusi hukuman mati meningkat 15% dibanding tahun 2012. Lonjakan 
eksekusi mati berada di negara-negara Asia, utamanya di Tiongkok, Irak, 
dan Iran. Setidaknya, ada 778 orang yang dihukum mati di 22 negara 
di seluruh dunia. Angka tersebut tidak termasuk ribuan orang yang telah 
tewas di Tiongkok, yang tetap disimpan datanya sebagai sesuatu yang 
rahasia. Berikut adalah daftar negara yang paling banyak melaksanakan 
eksekusi hukuman mati.216

1. Tiongkok
Tiongkok menjadi negara yang paling banyak menghukum mati, 
namun angka pastinya masih menjadi rahasia negara. Laporan Amnesty 
International mencatat “informasi yang tersedia menunjukkan dengan 
kuat bahwa Tiongkok melakukan lebih banyak eksekusi dibanding 
negara-negara lain, meski jika jumlah mereka digabung”. Situs berita 
Jerman Deutsche Well melansir, tahun 2013 saja tercatat sebanyak 2.400 
tahanan menemui ajal di tangan algojo. Kendati mayoritas penduduk 
Tiongkok mendukung hukuman mati, suara-suara yang menentang mulai 
bermunculan. Kekhawatiran terbesar adalah lembaga yudikatif yang tidak 
jarang menghukum individu yang tak bersalah.

2. Iran
Sebanyak 369 tahanan tewas lewat eksekusi mati pada tahun 2013 
silam. Iran memiliki game to de eksekusi, yakni tembak mati, hukuman 
gantung, atau rajam. Sama seperti di Tiongkok, hukum di Iran mewajibkan 
pelaksanaan hukuman mati di depan publik. Iran berulang kali memicu 
kontroversi lantaran menghukum mati jurnalis, aktivis HAM, atau individu 
dengan dakwaan yang lemah. 
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3. Irak
Amnesty International mencatat hukuman mati di Iraq naik lebih dari 30% 
sejak 2012 menjadi 169 orang pada tahun 2013. Kebanyakan terpidana 
mati disebabkan karena secara samar disebut terkait pelanggaran pasal 
terorisme. Menurut Deutsche Well, hukuman mati di Irak terutama marak 
digunakan sebagai instrumen kekuasaan pada masa diktator Sadam 
Husein. Saat ini, 1.724 orang mendekam di penjara dan menunggu 
regu penembak beraksi. Tahun lalu, PBB mendesak Irak menangguhkan 
hukuman mati lantaran dinilai berpotensi memicu konflik  horizontal.

4. Saudi Arabia
Jumlah hukuman mati di Saudi Arabia pada tahun 2012 masih sama 
seperti tahun 2013. Setidaknya, ada 79 orang dieksekusi di Arab Saudi, 
di antaranya ada tiga orang yang masih di bawah 18 tahun. Metode 
hukuman mati yang paling sering digunakan di jantung kawasan teluk 
ini adalah pemenggalan kepala. Kasus yang berujung vonis mati berkisar 
antara pembunuhan, penyeludupan, hingga praktik dukun. 

5. Amerika Serikat
Sedikitnya, 80 vonis hukuman mati dijatuhkan tahun 2013 di Amerika 
Serikat. Saat yang bersamaan, 39 tahanan dieksekusi dengan menggunakan 
suntikan racun. Metode pilihan AS mendulang banyak kontroversi karena 
dinilai tidak efisien menghilangkan nyawa terhukum. Terakhir, seorang 
tahanan sekarat selama 39 menit setelah mendapat suntikan racun.

6. Indonesia
Kehadiran pemerintahan baru di bawah Joko Widodo tidak mengubah 
banyak dalam praktik hukuman mati di Indonesia. Sebaliknya, Presiden 
Joko Widodo berjanji akan segera melaksanakan sejumlah eksekusi yang 
tertunda, seperti diketahui Minggu dini hari sebanyak  enam terpidana 
dieksekusi oleh regu tembak terkait kasus penyelundupan narkoba. 
Puluhan terpidana lainnya dalam daftar tunggu. Tahun 2013 lalu, 
Indonesia menghukum mati lima tahanan, kebanyakan tersangkut kasus 
penyelundupan obat-obatan terlarang.

Meski demikian, Amnesty International mencatat dalam kurun waktu  
20 tahun terakhir, jumlah negara yang menggunakan hukuman mati 
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menurun dari 37 negara di tahun 1994, menjadi 22 negara di tahun 2013. 
Belarus adalah negara terakhir di Eropa yang menggunakan hukuman mati, 
tak ada eksekusi dilaporkan untuk pertama kali sejak 2009. Semantara 
itu, Maryland menjadi negara bagian ke-18 di Amerika Serikat yang 
menghapuskan hukuman mati.

Singapura tidak menganut hukuman mati. Bahrain dan Uni Emirat 
Arab juga dilaporkan tak memiliki catatan hukuman mati. Di seluruh 
Afrika, banyak negara yang meninjau kembali hukum mereka dengan 
penghapusan hukuman mati.

Negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, secara resmi menghapus 
hukuman mati pada 1834. Pennsylvania adalah negara bagian pertama 
yang menghapus hukuman mati. Berangsur-angsur, pengadilan di Amerika 
Serikat tidak menerapkan hukuman mati. Namun pada 1994, Presiden Bill 
Clinton menandatangani Violent Crime Control and Law Enforcement Act 
yang memperluas penerapan hukuman mati di AS. Pada 1996, penerapan 
hukuman mati diperluas lagi melalui Antiterrorism and Effective Death 
Penalthy Act yang ditandatangani Clinton.217 

Hak untuk hidup sebagai dasar penghapusan hukuman mati semakin 
kuat saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Di Eropa, penghapusan hukuman mati baru merebak 
antara 1950 hingga 1980. Itu pun secara de facto tidak pernah dicabut 
secara resmi. Selanjutnya pada 1999, Paus Johanes Paulus II menyerukan 
penghapusan hukuman mati. Seruan itu bersamaan dengan Resolusi 
Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium 
hukuman mati.

Mengenai mereka yang menentang hukuman mati selain Beccaria, 
sebenarnya pada tahun 1864, seorang guru besar Austria, Joseph 
von Sonnefels, sudah menetang hukuman mati yang dipandangnya 
bertentangan dengan tujuan pidana.218 Ing Oei Tjo Lam berpendapat 
bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan 
tindak pidana di samping melindungi masyarakat. Jadi, nyata bahwa 
dengan adanya hukuman mati, bertentangan dengan salah satu dari tujuan 
pidana yang disebutkan pertama tadi.
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Suatu hal yang tak dapat disangkal, bahwa kepentingan dari seorang 
anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak 
hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga memajukan kesejahteraan 
masyarakat, implisit anggota-anggotanya. Pidana pun atas si penjahat. 
Akan tetapi, dengan adanya hukuman mati, maka hal tersebut tidak dapat 
terwujud, karena dengan adanya hukuman mati tersebut, maka tamatlah 
riwayat orang itu dan tidak ada lagi soal pendidikan dan perbaikan 
terhadapnya.219

Dalam bagian kedua abad 18, seorang bangsa Italia, yaitu Beccaria, 
menunjukkan adanya petentangan antara hukuman mati dan pandangan 
negara sesuai dengan doktrin Contra Social. Ia menentang adanya hukuman 
mati yang bertentangan dengan Contra Social, karena hidup adalah suatu 
yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, 
karena pembunuhan yang mana pun juga yang mengizinkan untuk 
hukuman mati di dalam Contra Social adalah immoral dan mengapa 
demikian tidak sah.220 

Alasan yang menyebabkan Beccaria menentang hukuman mati ialah 
proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap Jean 
Callas yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan 
hukuman mati. Beberapa waktu kemudian, Voltaire, pujangga termasyhur, 
dapat membuktikan bahwa Jean Callas tidak bersalah, sehingga nama 
Jean Callas direhabilitasi. Meskipun namanya direhabilitasi, tetapi apa 
gunanya? Tanpa salah ia telah mati, dimatikan akibat hukuman mati yang 
diperkenankan pada waktu itu. Dengan adanya peristiwa ini, timbullah 
dalam dunia Ilmu Pengetahuan Hukum suatu karangan Dei Delitti E Delle 
Pene pada tahun 1764 dari Beccaria. Di dalam buku tersebut, dianjurkan 
supaya hakim diikat dengan peraturan yang tegas mengenai pidana 
dan menghendaki agar hakim merupakan satu-satunya penguasa yang 
berwenang menjatuhkan pidana.221

Kemudian, dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk menghapuskan 
pidana yang di luar perikemanusiaan itu.222 Beccaria, oleh dunia ilmu 
pengetahuan hukum dianggap sebagai orang pertama yang meletakkan 
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dasar daripada aliran klasik. Jiwa khas dari aliran itu ialah bahwa pidana 
itu dalam besar-kecilnya ditentukan sama untuk perbuatan yang sama. 
Jadi, misalnya ada semacam 10 tahun untuk perbuatan mencuri di dalam 
sesuatu pasal, maka melihat besar-kecilnya pencurian yang dilakukan, 
pidananya harus sama beratnya.

Dalam ajaran Beccaria ini sekan-akan hakim merupakan benda mati, 
apa yang terdapat dalam undang-undang, itulah yang harus dilakukan 
oleh hakim. Dengan demikian, tidak mengherankan jika keharuman 
nama Beccaria tidak lebih dari 125 tahun bertahan, karena munculnya 
aliran yang dipelopori oleh seorang Italia yang bernama Ferri dalam teori 
yang baru itu memberikan banyak kemerdekaan kepada hakim dalam 
menentukan pengertian-pengertian dari ketentuan hukum, serta dalam 
menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Dalam teori Ferri ini, terlihatlah 
jelas bahwa kejahatan tidaklah diukur dari sudut peristiwanya saja, 
tetapi dari sudut orang yang berbuat, dihubungkan dengan masyarakat 
di sekelilingnya. Teori ini jelas tercermin pula dalam peraturan-peraturan 
pidana di Indonesia dengan adanya pidana yang ditetapkan dengan batas 
maksimum. Teori ini pun memberikan kesimpulan kepada kita bahwa 
Ferri ingin membendung jalannya arus kecenderungan untuk menjatuhkan 
hukuman mati, dengan cara membuat luwes peraturan-peraturan hukum 
yang berlaku.223

Selanjutnya, Ferri (1900) berpendapat bahwa untuk menjaga orang 
yang mempunyai pra disposisi untuk kejahatan, cukup dengan hukuman 
penjara seumur hidup, tidak perlu dengan hukuman mati.224 Röling (1933) 
menganjurkan suatu argumen bahwa hukuman mati justru mempunyai 
daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia 
dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa 
seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah 
hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu, masih ada lagi suatu 
bahaya, yaitu perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-
mancing suatu penyusulan pula terhadapnya.225
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Hampir sama dengan pendapat tersebut, ialah pendapat Von Hentig 
tahun 1954, dengan memberikan contoh-contoh dari peristiwa sejarah 
tentang pengaruh yang buruk tentang hukuman mati. Von Hentig malah 
mengatakan bahwa pengaruh yang kriminogen suatu contoh yang buruk 
dengan hukuman mati tersebut. Sebenarnya, negara yang berkewajiban 
mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.226

Di samping alasan-alasan yang demoralisasi itu, hukuman mati juga 
merendahkan kewibawaan negara. Bukankah negara itu adalah pelindung 
yang paling utama terhadap semua kepentingan-kepentingan umat 
manusia? Pertama-tama hidupnya, tetapi selanjutnya kemerdekaannya, 
harta bendanya, keamanannya, dan kehormatannya. Memang, negara tak 
dapat menghukum tanpa menggangu hal-hal tersebut, yang sebenarnya 
harus dilindungi oleh negara, tetapi hukuman mati ini lain dari jenis-jenis 
pidana lainnya. 

Pada hukuman penjara dan lain-lain, negara masih selalu dapat 
menunjukkan bahwa dia merampas kemerdekaan itu sedemikian rupa, 
sehingga individu itu tidak akan menjadi kekurangan apa-apa. Negara 
dapat menyuruh mereka bekerja, mempelajari suatu vak, mengusahakan 
dengan memidananya, itu supaya orang tersebut insaf dan sadar atas 
perbuatannya yang buruk dan nanti tidak akan berbuat kejahatan lagi, 
terutama yang akhir inilah. Akan tetapi, semuanya ini tidak ada pada 
hukuman mati, karena orang yang sudah dihukum mati itu tidak dapat 
kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dia tidak dapat lagi memperbaiki 
kelakuannya itu. Ini semata-mata karena ia sudah mati, ini juga suatu 
hasil dari hukuman mati yang membuktikan bahwa negara karenanya 
memberikan contoh-contoh teladan yang buruk. 

Negara melakukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh orang 
lain, yaitu dia mengambil nyawa orang lain dengan alasan bahwa ia tidak 
menyukai orang itu. Dengan ini, negara lalu gagal dalam perjuangannya 
terhadap kejahatan, seakan-akan negara itu berkata: ”saya tidak menyukai 
daya dan upaya lain, selain daripada melenyapkan orang ini dari 
kehidupannya”. Justru inilah yang dilarangnya pada orang lain dengan 
mengancam pidana. Selagi negara masih mempunyai alat-alat lain untuk 
mempertahankan keamanan dan wibawanya, janganlah ia menggunakan 
hukuman mati. Ini berarti bahwa selagi negara itu masih merupakan suatu 
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negara yang teratur, dimana polisi dan pengadilan dapat menjalankan 
pekerjaan dengan tenang, maka hukuman mati tidak tepat sebagai pidana. 
Dengan tindakan menghukum mati itu, negara hanya memperlihatkan 
ketidakmampuannya, jika hanya untuk memberantas kejahatan.227

Van Bemmelen sesuai dengan uraian di atas, bahwa hukuman 
mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidak-
mampuannya dengan kelemahannya. Ia tak dapat lagi menguasai 
keadaan dan tidak berusaha mencari jalan-jalan lain, maka terjadilah 
keadaan bahaya yang definitif. Selama tidak ada keadaan ini, masalahnya 
adalah dapatkah dipertanggungjawabkan hukuman mati itu sebagai 
pembalasan dendam atau alat untuk menakuti.228

Jika pembalasan terhadap pembuat yang sebanding dengan 
kesalahannya, maka Leo Polak konsekuen kepada pengucapan: “keadilan 
pembalasan melarang hukuman mati”. Alasannya, jika hukuman mati 
segera dilaksanakan, maka manusia tidak merasakan pidana itu. Selama 
hukuman mati belum dilaksanakan tetapi telah diputuskan, maka si 
terpidana menjadi tersiksa ketakutan yang tidak dimaksudkan sebagai 
pidana.229

Mengenai keberhasilan hukuman mati sebagai alat untuk menakuti, 
tidak ada gambaran tentang kegagalan dari hukuman mati yang dikemukakan 
oleh Fishman dalam perlawanan terhadap kejahatan berhubungan 
dengan pencopetan. Dahulu di Inggris, penguasa menggantung orang 
untuk banyak kejahatan, di antaranya pencopetan. Pelaksanaan hukuman 
mati di muka umum dan beribu-ribu orang mengunjungi. Ditemukan 
bahwa beratus-ratus orang terlibat di antara orang-orang yang sementara 
menonton orang digantung karena mencopet.230

Ernest Bowen Rowlands dalam bukunya Judgement of Death 
mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat diperbaiki jika seorang 
hakim telah keliru dan hukuman mati telah dilaksanakan, tak pernah 
kehidupan dikembalikan kepada yang dihukum mati. Sedangkan, 
kekhilafan yang terjadi dalam dijatuhkannya pidana penjara, jika terdakwa 
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masih hidup dia dapat dibebaskan, rugi dapat diganti, nama baik dapat 
dikembalikan, dan untuk waktu dalam penjara dapat diberikan pengganti 
kerugian berupa uang. Pada hukuman mati, tak mungkin.231 Untuk 
meniadakan orang-orang jahat itu, maka Demstee berpendapat bahwa 
cukuplah untuk mencegah mereka terhadap orang-orang yang lainnya 
dengan membuat penjara-penjara yang kuat dimana tak mungkin mereka 
melarikan diri lagi. Selanjutnya, Damstee mengatakan: ”Saya tidak merasa 
perlu pidana mati, saya tidak percaya kegunaannya, malah saya percaya 
keburukannya”. Lalu, jika pemerintah melakukan “pembunuhan”, maka 
ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-
agungkan pidana mati dicekam, bahwa di sini masih ada orang biadab 
dan anggota-anggota masyarakat itu tak akan meninggalkan sifat-sifat 
biadabnya.232

Sehubungan dengan pendapat Damstee di atas, maka menurut J.A. 
Jolles bahwa dengan ditiadakannya hukuman mati, hukuman penjara 
dapat menggantikannya.233 Von Hentig menambahkan, bahwa dengan 
menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan sesuatu eksperimen 
yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin ditemukan pada hukuman 
mati.234 Mengenai hal tersebut, maka A. Ruhranus dalam tulisannya De 
Doodstraf, W. 2684, W. 2694 memberikan tanggapan bahwa hukuman 
dalam sel sama menakutkannya dengan hukuman mati. Maka, berulang 
lagi perjuangan sebelum tahun 1870 (penghapusan hukuman mati).235

Is Cassutto yang juga kontra hukuman mati, berpendapat bahwa pada 
hukuman mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius. Pertama-tama, 
kami terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mungkin 
dapat diperbaiki. Lalu, mengenai Indonesia ialah tak dapat dipercayai dan 
mudahnya disuap kebanyakan saksi-saksi bangsa Indonesia.236 C. Bake 
dalam De Doodstraf W. 11716 berpendapat bahwa jika beberapa vonis 
hukuman mati dilakukan di Indonesia, maka negeri Belanda tidak lagi 
menjadi negara kemanusiaan yang termasyhur.237
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Terhadap argumen bahwa dengan adanya hukuman mati, maka 
hilanglah ketakukan kita jika penjahat yang sangat berbahaya itu melarikan 
diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarakat. Sungguh 
menarik apa yang dikatakan oleh Modderman mengenai ini, yaitu: “...
saudara-saudara masih mendirikan kebun-kebun binatang dimana 
dikumpulkan binatang-binatang buas, yang juga tidaklah mustahil dapat 
meloloskan diri dari kekurangan-kekurangannya dan mengacau keamanan 
masyarakat. Saya akan lebih takut andaikan tiba-tiba berhadapan dengan 
binatang buas demikian, daripada berhadapan dengan penjahat-penjahat 
yang dimaksudkan di atas”.

Banyak lagi tokoh-tokoh dalam sejarah dunia yang berusaha 
menghapuskan hukuman mati. Dapat disebutkan misalnya Marat dan 
Robispiere selama Revolusi Prancis, dari Italia, Austria ke Jerman, dan 
memengaruhi penyair-penyair Jerman, sepeti Lessing, Klopstock, Moser, 
dan Schiller. Di samping itu, justru ada juga raja-raja yang sedang berkuasa 
yang menentang hukuman mati, misalnya: Raja Louis dari Portugal, Raja 
Johann dari Saksen, dan Raja Oscar dari Swedia.238

Sarjana-sarjana hukum Indonesia yang juga kontra hukuman mati 
dapat disebut di sini, yaitu Sutan Mohammad Sjah, Roeslan Saleh, J.E. 
Sahetapy, dan Mulyana S. Kusuma. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa, 
karena orang semakin tahu betapa buruknya hukuman mati itu, sehingga 
berturut-turut banyak negara beradab menghapuskannya, dari undang-
undang pidananya. Negara-negara yang dimaksud adalah:239 Portugal 
tahun 1846, Michigan, negara bagian di Amerika Serikat tahun 1847, 
di San Marino tahun 1848, di Venezuela tahun 1649, di Rhode Island 
(USA) tahun 1852, di Wiscounsin tahun 1853, di Toskane tahun 1870, di 
Columbia dan Rumania tahun 1864, di Nederland tahun 1870, di Costa 
Rica tahun 1880, di Maine tahun 1887, di Italia tahun 1890, di Brazilia 
tahun 1891, di Equador dan Peru tahun 1895, di Norwegia tahun 1902, 
Rusia tahun 1903 (sekarang pidana mati berlaku di Uni Soviet), di Austria 
tahun 1918, di Swedia tahun 1921, Lituania tahun 1922, di New Zealand 
tahun 1925, di Uruguay tahun 1926, di Chili tahun 1930, dan Denmark 
tahun 1933. Akan tetapi, ada di antara negara-negara tersebut yang 
memberlakukan lagi hukuman mati sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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Dahulu dikenal pula pidana badan yang tidak kurang mengerikan, 
berlaku di Prancis, sampai dihapuskan pada tahun 1832.240 Bagi mereka 
yang kontra hukuman mati, diambil penghapusan hukuman mati di negeri-
negeri tersebut sebagai suatu petanyaan yang mengatakan: “apakah pidana 
mati yang dihapuskan di negeri-negeri tersebut menimbulkan kegaduhan? 
Apakah kejahatan meningkat setelah hukuman mati dihapuskan?”. 
Pertanyaan tersebut memang tidak dapat dijawab dengan data yang 
konkret. Lagi pula, keadaan di suatu negeri tidak sama dengan di negeri 
yang lain. Di Indonesia, dapat dicoba meneliti statistik kejahatan di Pusat 
Statistik, perbandingan antara tiga bulan berlangsungnya “penembakan 
misterius” dan tiga bulan setelah meredanya aksi tersebut. Darrow menunjuk 
statistik di Inggris yang menyatakan di sana dengan anehnya ditemukan 
bahwa segera setelah mereka menghilangkan hukuman mati, kejahatan 
telah berkurang.241 Apakah hal itu sama dengan Indonesia? Belum tentu.

Di Italia, sejak tahun 1874 tidak ada lagi eksekusi hukuman mati. 
Tahun 1890, hukuman mati secara resmi dihapuskan, ternyata antara 
tahun 1876 dan 1906 angka-angka statistik mengenai pembunuhan 
menunjukkan angka yang menurun dari 9,86 menjadi 4,86 per 100.000 
penduduk. Di Rumania, hukuman mati dihapuskan dalam tahun 1865, 
kemudian ternyata angka-angka statistik mengenai kejahatan-kejahatan 
berat antara tahun 1876 dan 1907 menurun dari 5,6 menjadi 2,5 per 
100.000 penduduk.242 

Di Indonesia sekarang ini, dapat disebutkan seseorang yang telah 
meneliti hukuman mati itu secara mendalam dan membuat suatu disertasi 
berjudul “Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana”, 
yaitu J.E. Sahetapy. Sahetapy dapat digolongkan sebagai penentang 
hukuman mati, tetapi hanya mengenai pembunuhan berencana saja. 
Tidak diketahui secara jelas bagaimana pendapatnya mengenai hukuman 
mati terhadap delik yang nonpolitis yang lain, seperti perampokan yang 
mengakibatkan kematian, pembajakan di laut, di sungai, dan di udara yang 
mengakibatkan kematian, delik narkotika, dan lain-lain. Di dalam disertasi 
tersebut, Sahetapy tidak menyetujui hukuman mati terhadap pembunuhan 
berencana. Hipotesa tersebut adalah:243
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1. Karena jarang sekali hukuman mati dijatuhkan dalam kasus kriminal 
yang menyangkut Pasal 340 W.v.S. Kalaupun ada hukuman mati 
yang dijatuhkan hanya dalam enam kasus, maka dengan perkecualian 
Pengadilan Tinggi di Semarang, tampak ada sikap abolisi de facto;

2. Karena ancaman hukuman mati dalam Pasal 340 W.v.S. secara 
historis tidak bersumber pada Pancasila;

3. Karena di samping diragukan manfaatnya terhadap usaha pengurangan 
pembunuhan berencana lebih-lebih yang berlatar belakang shame 
culture dan mores.

Alasan suatu negara menolak diterapkannya hukuman mati semakin 
menguat dengan adanya gerakan penghapusan hukuman mati, yaitu 
abolisionis atau disebut sebagai gerakan penghapusan hukuman mati, 
yang muncul pada tahun 1767. Gerakan itu terinspirasi dari esai On 
Crimes and Punishment yang ditulis Cessare Beccaria. Pada intinya, esai 
itu mengatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mencabut 
nyawa seseorang. Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang 
mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati. Di 
Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 
222 tindak pidana yang diancam hukuman mati diberi ampunan dari 
hukuman mati.244

Gerakan Abolisionisme (The Abolitionist Movement) menemukan 
akar (awal mula) dari tulisan para intelektual di Eropa, seperti Montesquieu, 
Voltaire, Bentham, John Bellers, dan John Howard. Hingga pada tahun 
1697, Cesare Beccaria menuliskan sebuah esai yang isinya menentang 
perbudakan dan HAM. Esai ini memberikan energi baru terhadap 
revolusi sebuah negara, hingga pada akhirnya tulisan ini secara tidak 
langsung membawa sebuah pergerakan yang disebut sebagai gerakan 
“abolisionisme”. Pada masa pergerakannya, gerakan ini juga berimbas 
terhadap penentangan terhadap praktik hukuman mati yang kejam. 
Gerakan ini juga secara tidak langsung menjadi alasan penghapusan 
praktik hukuman mati di Austria dan Toskana (Italia Tengah). Para 
intelektual di Amerika juga dipengaruhi oleh tulisan Cesare Beccaria yang 
berimbas terhadap pembentukan RUU oleh Thomas Jefferson. RUU ini 
dibentuk sebagai revisi terhadap UU Hukuman Mati di Virginia.

 Ibid.
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Benjamin Rush juga seseorang yang terpengaruh atas konsep yang 
dibentuk oleh Cesare Beccaria. Rush menentang keyakinan bahwa 
hukuman mati berfungsi sebagai tindakan pencegah kejahatan. Bahkan, 
ia menyatakan bahwa efek hukuman mati justru meningkatkan tindakan 
kriminal. Rush mendapat dukungan dari Benjamin Franklin dan Jaksa 
Agung  Philadelphia, William Bradford. Bradford, yang kemudian menjadi 
Jaksa Agung AS menyatakan penghapusan terhadap hukuman mati pada 
tahun 1794 di Pennsylvania. Hingga secara resmi pada tahun 1794, 
praktik hukuman mati secara resmi dihapuskan di daerah Pennsylvania 
untuk seluruh kategori kejahatan, terkecuali untuk kasus pembunuhan 
tingkat pertama.

Sebenarnya, tujuan dari hukuman itu adalah untuk mencegah 
timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang 
berat dan hukuman mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua 
komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini tampak dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengancam 
kejahatan-kejahatan berat itu dengan hukuman mati.

Waktu berjalan terus dan di berbagai negara terjadi perubahan 
dan perkembangan baru. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika 
ternyata sejarah pemidanaan di berbagai bagian dunia mengungkapkan 
fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan dan hubungan 
kedua komponen tersebut di atas.245 Dengan adanya pengungkapan fakta 
dan data berdasarkan penelitian sosio-kriminologis, maka harapan yang 
ditimbulkan pada masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat 
hukuman mati yang kejam agar kejahatan-kejahatan yang berat dapat 
dibasmi, dicegah, atau dikurangkan, ternyata merupakan harapan hampa 
belaka.

Mengapa sampai harapan-harapan yang begitu tinggi yang dilekatkan 
pada ancaman hukuman mati sebagai senjata ampuh terhadap kejahatan-
kejahatan yang berat tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan? 
Hal ini oleh J.E. Sahetapy dikatakan sebagai berikut: “Dahulu belum 
disadari bahwa kejahatan akan selalu ada bagaikan matahari akan selalu 
terbit pada pagi hari”. Dengan perpegangan pada pendirian Durkheim, 
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dapat diungkapkan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal dan 
inharerent dalam segala bentuk masyarakat manusia. Dalam pengertian 
yang sama, dapat pula dituturkan dengan kata-kata Frank Tannonbaum: 
Crime is eternal as eternal as society.246

Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya 
sikap dan pendapat seolah-olah hukuman mati merupakan obat yang 
paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap 
kejahatan-kejahatan yang lain.247 Dalam itu, bukan saja pada masa 
lampau, sekarang pun masih ada yang melihat hukuman mati sebagai 
obat yang paling mujarab untuk kejahatan. Meskipun tidak dinyatakan 
secara eksplisit, sikap beberapa penguasa di negara ini mencerminkan hal 
demikian.248

Pandangan tersebut ternyata merupakan suatu kekeliruan dan kini 
tidak perlu dipersoalkan lagi, demikian pula dengan perspektif ancaman 
hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang berat. Orang mengira 
bahwa dengan adanya ancaman hukuman mati dalam undang-undang 
dan dilaksanakannya ancaman itu, maka calon-calon pelaku kejahatan-
kejahatan berat akan mengurungkan niat atau rencana mereka. Pandangan 
demikian perlu disayangkan, mengapa mereka terlalu menyederhanakan 
permasalahan kejahatan. Orang tidak menduga bahwa semakin 
masyarakat itu harus diatur oleh hukum, semakin luas pula jangkauan 
yang akan dijelajahi oleh hukum itu.249 Dengan perkataan lain, dapat juga 
dikatakan bahwa hukum itu lalu makin majemuk adanya. Kemajuan ini 
ternyata semakin berkaitan pengaturannya di satu bidang dengan bidang 
yang lain.

Dalam pada itu, perkembangan teknik dan ilmu pengetahuan pada 
satu pihak dan pengaruh serta usaha manusia sendiri pada lain pihak, 
merupakan pengaruh balik yang bukan saja mendorong, tetapi juga saling 
tarik-menarik. Pendeknya dalam permasalahan kejahatan, banyak hal 
yang dilupakan. Orang lupa bahwa di samping faktor manusiawi dan 
faktor lingkungan inklusif akibat faktor perkembangan teknis, masih ada 
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pula faktor hukum yang dapat merangsang, mendorong, bahkan dapat 
pula merupakan sebab-musabab kejahatan.250 Dengan perkataan lain, 
perumusan undang-undang yang kurang baik, pelaksanaan yang tidak 
konsekuen dari undang-undang, bahkan sikap dan tindak-tanduk dari 
para penegak hukum dapat pula merupakan rangsangan atau dorongan 
atau sebab-musabab kejahatan. Atas dasar hal itu, maka kesalahan dalam 
bentuk apa yang dinamakan kejahatan tidak layak apabila serta merta 
hanya ditimpakan kepada orang yang namanya penjahat.
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D. Masalah Penundaan Hukuman Mati dan Alternatif 
Hukuman Mati

Di negara-negara yang menganut hukuman mati, tampak adanya 
perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi 
hukuman mati. Pertama, dengan melakukan “penundaan hukuman mati” 
(suspended death penalty, suspended execution atau moratorium). 
Kedua, mencari/menawarkan “alternatif hukuman mati” (alternative to 
death penalty).

1. Penundaan Hukuman Mati
Di negara-negara bagian Amerika, penundaan hukuman mati atau 
moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara 
waktu penjatuhan hukuman mati sambil menunggu kajian yang lebih 
mendalam dan tuntas mengenai pembaruan sistem hukuman mati yang 
ada.251 Penundaan hukuman mati ini ada yang berdasarkan putusan 
Mahkamah Agung, ada yang dengan “executive order” dari gubernur, dan 
ada yang melalui badan legislatif.252

Negara-negara bagian di AS kebanyakan menunda pelaksanaan 
pidana mati sejak tahun 1972, tetapi kemudian menghidupkan kembali. 
Berikut data yang terungkap dalam sumber internet.253
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Berbeda dengan di Amerika, penundaan hukuman mati di Cina lebih 
merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (strafmodus/mode 
of sanction). Hal yang ditunda bukan penjatuhan/penerapan hukuman 
matinya, melainkan pelaksanaannya, sehingga lebih tepat disebut 
penundaan pelaksanaan hukuman mati atau hukuman mati tertunda 
(suspended death sentence/penalty). Hukuman mati tertunda di Cina 
diatur dalam KUHP yang ketentuan intinya sebagai berikut.
a. Dalam hal si pelaku seharunya dijatuhi hukuman mati, tetapi eksekusi 

segera tidak diperlukan sekali (immediate execution is not essential), 
maka penundaan eksekusi selama 2 tahun dapat diputuskan pada saat 
penjatuhan hukuman mati itu (Article 48).

b. Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman mati tertunda tidak 
berkeinginan melakukan kejahatan (maksudnya menunjukkan 
penyesalan/pertobatan yang sungguh-sungguh “truly repents”254) 
selama waktu penundaan, ia diberi pengurangan hukuman penjara 
seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, 
ia mendapat pengurangan hukuman tidak kurang dari 15 tahun dan 
tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara; apabila terbukti bahwa ia 
melakukan kejahatan dengan sengaja, maka hukuman mati dilakukan 
atas persetujuan Mahkamah Agung (Article 50).
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c. Waktu/lama penundaan pelaksanaan hukuman mati dihitung sejak 
putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/lamanya hukuman yang 
dikurangi dari hukuman mati tertunda menjadi hukuman penjara 
dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa 
penundaan (Article 51).

Dari ketentuan di atas, terlihat dua kemungkinan pengurangan 
(reduski) hukuman bagi terpidana mati yang berhasil menjalani masa 
penundaan (selama dua tahun), yaitu:255

a. Hukumannya direduksi menjadi hukuman penjara seumur hidup 
apabila menunjukkan penyesalan/pertobatan sungguh-sungguh; atau

b. Direduksi menjadi hukuman penjara minimal 15 tahun, tetapi tidak 
lebih dari 20 tahun apabila di samping menunjukkan penyesalan/
pertobatan sungguh-sungguh, juga menunjukkan pengabdian yang 
berjasa. 

Walaupun dalam Pasal 48 di atas hukuman mati tertunda dapat 
diberikan apabila immediate execution is not essencial, untuk kejahatan-
kejahatan tertentu, menurut Qi Shenghui, pengadilan dapat menjatuhkan 
hal itu karena adanya alasan-alasan hukum yang meringankan.256 Dengan 
adanya Pasal 50 di atas, hukuman mati tertunda di Cina dapat juga 
dikatakan sebagai “hukuman mati bersyarat”. Beberapa kasus mutakhir 
yang dijatuhi hukuman mati tertunda di Cina, antara lain:

a. Kasus pembunuhan oleh orang sakit jiwa

Seorang laki-laki sakit jiwa di Provinsi Guangdong (Huang Wenyi, 34 
tahun) dijatuhi hukuman tertunda untuk selama 2 tahun dalam kasus 
pembunuhan 5 anggota keluarganya (ibu, anak, mertua, dan saudaranya) 
pada 28 Desember 2006, setelah cekcok dengan istrinya.257

b. Kasus korupsi/penyuapan

Cao Wenzhuang selama masa jabatannya (sebagai kepala bagian 
pendaftaran obat-obatan) telah memberikan persetujuan terhadap 

 Ibid.
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obat-obatan dan peralatan medis yang diproduksi oleh dua perusahaan 
farmasi. Untuk itu,ia meminta keuntungan dari dua perusahaan farmasi itu 
dan ia telah menerima lebih dari 2,4 juta yuan. Cao oleh pengadilan Beijing 
dipersalahkan telah melakukan penerimaan suap dan melalaikan tugas 
kewajibannya. Untuk tuduhan menerima suap, ia dijatuhi hukuman mati 
dengan penundaan/penangguhan 2 tahun (a suspended death sentence 
with a two-year reprieve) dan 7 tahun penjara untuk tuduhan melalaikan 
tugas kewajiban (derection of duty). Semua kekayaannya dirampas dan 
dicabut hak-hak politiknya selama-lamanya.258

2. Alternatif Hukuman Mati
Menurut B.A. Robinson, hampir semua polling pendapat public pada 
umumnya mengajukan pertanyaan sederhana, apakah Anda setuju atau 
tidak terhadap hukuman mati? Dalam pertanyaan, jarang diajukan/
ditawarkan alternatif hukuman mati. Dukungan publik terhadap hukuman 
mati sangat menurun ketika ditawarkan alternatives to death penalty. Pusat 
Informasi Pidana (The Death Penalty Information Center) melaporkan 
pada tahun 1993, bahwa polling yang dilakukan di California, Florida, 
Georgia, Kentucky, Minnesota, Nebraska, New York, Oklahoma, Virginia, 
dan West Virginia menyimpulkan bahwa orang-orang lebih suka pada 
bermacam-macam jenis alternatif hukuman mati (people prefer various 
alternative sentences to death penalty).259

Dalam beberapa survei/penelitian/pengumpulan pendapat (polling) di 
Amerika, diajukan beberapa jenis alternatif hukuman mati dengan redaksi 
sebagai berikut.
a. A life sentence with no possibility of parole for 25 years, combined 

with a restitution program requiring the prisoner to work for money 
that would go to families of murder victims.

b. Life sentences without any chance of parole for 25 years.
c. Life imprisonment provision which excludes the possibility of parole 

at any time.
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Hasil survei/penelitian/polling terhadap alternatif di atas berbeda-
beda dan masih berubah-ubah, antara lain:260

a. Pengumpulan pendapat yang dilakukan oleh Universitas Virginia 
pada tahun 1989 mengajukan pertanyaan kepada responden, sebagai 
berikut:
1) Apakah anda mendukung hukuman mati untuk para pembunuh?
2) Apakah anda lebih suka penghapusan hukuman mati apabila 

alternatifnya adalah hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan 
mendapatkan pelepasan bersyarat (parole) selama 25 tahun dan 
digabung dengan program restitusi (pemberian ganti rugi) yang 
mewajibkan kepada napi untuk bekerja mendapatkan uang yang 
akan diberikan kepada keluarga korban pembunuhan? Hasil 
polling: kebanyakan responden memilih alternatif terakhir ini.

b. Hasil survei tahun 1997 oleh Unit Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan 
Perilaku dari Ohio State University terhadap 805 orang responden 
(berdasarkan metode random sampling), bahwa 59% mendukung 
alternatif pidana mati apabila alternatifnya adalah pidana seumur 
hidup tanpa kesempatan untuk memperoleh pelepasan bersyarat 
(parole) dan dikenakan kewajiban kerja selama di penjara dan 
uangnya diberikan kepada keluarga korban.

c. Polling nasional tahun 1997 di AS menanyakan kepada responden 
yang setuju pidana mati: Kebanyakan responden (75,7%) masih 
tetap memilih hukuman mati. Jadi, mereka lebih suka death penalty 
daripada life sentence without the possibility of parole. Hasil survei ini 
lebih tinggi daripada survei nasional tahun 1993 (hanya 49%).

E. Praktik Pengadilan dalam Penjatuhan Hukuman Mati 
terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika

1. Hukuman Mati Menurut Hukum Indonesia
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 
hukuman mati, ada yang tercantum dalam KUHP dan ada pula yang diatur 
di luar KUHP, yaitu sebagai berikut.
a. Hukuman mati yang diatur dalam KUHP, di antaranya:

1) Pasal 104 mengenai makar terhadap presiden dan wakil presiden;
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2) Pasal 111 ayat (2) mengenai membujuk negara asing untuk 
bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan 
atau jadi berperang;

3) Pasal 124 ayat (1) mengenai membantu musuh waktu perang;
4) Pasal 124 bis mengenai menyebabkan atau memudahkan atau 

menganjurkan huru-hara;
5) Pasal 140 ayat (3) mengenai makar terhadap raja atau kepala 

negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut;
6) Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana;
7) Pasal 365 ayat (4) mengenai pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan luka berat atau mati;
8) Pasal 444 mengenai pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai 

yang mengakibatkan kematian.
b. Hukuman mati yang diatur di luar KUHP, di antaranya:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;
2) Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang 

Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung;
3) Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman 

Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
4) Undang-Undang Nomor 31/PNPS 1964 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan 

Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan 
Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, 
Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasana 
Penerbangan;

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Korupsi;
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme.

2. Hukuman Mati dalam Perspektif Konsep KUHP
a. Masalah eksistensi hukuman mati
Pertama-tama, patut dikemukakan bahwa Konsep RUU KUHP (sistem 
hukum pidana materiel) dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran 
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yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”, antara lain 
mencakup:
1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat 

dan kepentingan individual/perorangan.
2) Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana 

(ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan 
antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” 
(orang/batiniah/sikap batin); ide “daad-dader strafrecht”.

3) Keseimbangan antara kriteria “formal” dan ”materiel”.
4) Keseimbangan antara “kepentingan hukum”, “kelenturan/elastisitas/

fleksibilitas”, dan”keadilan”.
5) Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/

universal.

Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan 
pemidanaan menurut konsep diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu 
“perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan/individu”. 
Dilihat dari ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak 
dari hasil penelitian,261 maka konsep tetap mempertahankan jenis-jenis 
pidana berat, yaitu hukuman mati dan penjara seumur hidup. Namun, 
dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/
kepentingan individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:
1) “Penundaan pelaksanaan hukuman mati” atau “hukuman mati 

bersyarat”, yaitu apabila dalam masa percobaan (10 tahun) terpidana 
menunjukkan sikap terpuji, hukuman mati itu dapat diubah menjadi 
hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun (Pasal 82 
Konsep 2000; Pasal 86 Konsep 2004; Pasal 89 Konsep 2005 dan 
2006-2012).

2) Dapat diubahnya hukuman penjara seumur hidup menjadi penjara 15 
tahun apabila terpidana telah menjalani hukuman minimal 10 tahun 
dengan berkelakuan baik (Pasal 65 Konsep 2000; Pasal 67 Konsep 
2004). Dalam Pasal 70 Konsep 2005 dan 2012, minimalnya diubah, 
“telah menjalani paling kurang 17 tahun”. Dengan adanya ketentuan 
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ini, dimungkinkan terpidana mendapatkan “pelepasan bersyarat” 
(conditional release/parole).

Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya hukuman mati 
juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang 
bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau 
bersifat extralegal execution. Artinya, disediakannya hukuman mati dalam 
undang-undang, dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan 
masyarakat. Tidak tersedianya hukuman mati dalam undang-undang 
bukan merupakan jaminan tidak adanya hukuman mati dalam kenyataan 
di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam 
pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila 
hukuman mati tetap tersedia dalam undang-undang. 

Dengan adanya hukuman mati dalam undang-undang, diharapkan 
penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan 
pertimbangan yang rasional/terkendali. Jadi, dimaksudkan juga untuk 
memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang 
sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila 
hukuman mati tidak diatur dalam undang-undang. Pokok pemikiran di 
atas didasarkan pada pandangan teoretik, bahwa salah satu tujuan pidana 
adalah untuk:262

1) To create a possibility for the release of emotions that are aroused by 
the crime (Emile Durkheim).

2) To provide a channel for the expression of retaliatory motives (Schwartz 
dan Skolnick).

Di samping itu, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa extralegal 
execution itu sangat dikutuk oleh masyarakat dunia. Tindakan sewenang-
wenang di luar hukum, secara tegas dikutuk oleh Kongres PBB keenam 
tahun 1980. Dalam resolusi kelima mengenai extralegal execution, antara 
lain dinyatakan:263

1) Menyesalkan dan mengutuk praktik pembunuhan dan pelaksanaan 
hukuman mati terhadap lawan-lawan politik atau para tersangka 
pelanggar hukum yang dilaksanakan oleh ketentuan-ketentuan 

 Ibid. 
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bersenjata, penegak hukum, atau aparat-aparat pemerintah lainnya 
atau kelompok-kelompok politik yang dilakukan secara diam-diam 
atau dengan dukungan lain dari kekuatan-kekuatan atau aparat-aparat 
serupa itu (deplores and condems the practice of killing and executing 
political opponents or suspended offenders carried out by armed 
forces, law enforcement or order government agencies acting with the 
tacit or other support of such forces or agencies).

2) Menegaskan bahwa tindakan-tindakan serupa itu merupakan suatu 
kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan 
suatu prioritas internasional yang sangat utama (affirm that such acts 
constitute a particulary abhorrent crime the eradication of which is a 
high international priority).

Bagaimana eksistensi hukuman mati dilihat dari sudut pandang 
Pancasila dan apakah tidak bertentangan dengan Amandemen Kedua 
UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 
yang menyatakan bahwa:
1) “Setiap orang berhak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 28I UUD 

1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang HAM); dan
2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan 

penghilangan nyawa” (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang HAM)?

Terhadap masalah di atas, dapat dikemukakan hal-hal berikut.

1) Dilihat sebagai satu kesatuan, Pancasila mengandung nilai 
keseimbangan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Namun, 
apabila Pancasila dilihat secara parsial (menitikberatkan dari salah 
satu sila), ada pendapat yang mengatakan bahwa hukuman mati 
bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang mengatakan tidak 
bertentangan dengan Pancasila. Jadi, pendapat yang menerima dan 
menolak hukuman mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Hal 
ini terlihat pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum 
Undip bekerja sama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982. 
Dalam laporan penelitian itu, dinyatakan bahwa “ada kecenderungan 
di antara mereka yang pro dan kontra” (terhadap hukuman mati, pen.) 
untuk menjadikan Pancasila sebagai “justification”.264
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2) “Hak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 28I UUD 1945 dan 
Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 UU HAM), dan “hak untuk bebas dari 
penghilangan nyawa” (Pasal 33 UU HAM) tidak dapat dihadapkan 
secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan “hukuman mati”. 
Hal ini sama dengan “hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 UU HAM) 
atau “hak atas kemerdekaan” (Pembukaan UUD 1945) yang juga 
tidak dapat dihadapkan secara diametral, berarti pidana “penjara” 
pun bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM, karena pidana 
penjara pada hakikatnya adalah “perampasan kemerdekaan/
kebebasan”. Konstruksi pemikiran diametral itu pun tidak sesuai 
dengan dokumen/resolusi Majelis Umum PBB mengenai makna 
torture (penyiksaan). Pasal 1 (1) Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, General 
Assembly Resolution 39/46, 1987 menyatakan: “For the purposes of 
this Convention, the term ‘tortire’ means any act by which severe pain 
or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on 
a person for such purposes as…by or at the instigation of or with the 
consent or acquiescence of a public official or other person acting in 
an official capacity. It does not include pain or suffering asiring only 
from, inherent in or incidental to lawful sanctions”. Dari pengertian 
torture di atas, terlihat bahwa sanksi pidana (yang pada hakikatnya 
juga merupakan bentuk penderitaan/penyiksaan) tidak termasuk 
pengertian torture. Jadi, tidak dapat disamakannya hukuman mati 
dengan pelanggaran HAM, identik dengan tidak dapat disamakannya 
“sanksi hukum (pidana)” dengan torture (pain and suffering), seperti 
dinyatakan dalam kalimat terakhir dari Pasal 1 ayat (1) konvensi di 
atas, yaitu: “It does not include pain or suffering arising only from, 
inherent in or incidental to lawful sanctions”.

3) Pernyataan dalam UUD 1945 dan UU HAM bahwa “setiap orang 
berhak untuk hidup”, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang 
menyatakan bahwa: “Every human being has the right to life”. 
Namun, di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, pernyataan itu dilanjutkan 
dengan kalimat tegas bahwa: “No one shall be arbitrarily deprived of 
his life”. Jadi, walaupun Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa 
“setiap manusia mempunyai hak untuk hidup”, tidak berarti hidupnya 
itu tidak dapat dirampas. Hal yang tidak boleh adalah “perampasan 
hak hidupnya secara sewenang-wenang” (arbitrarily deprived of his 
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life). Bahkan, dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa hukuman mati 
tetap dimungkinkan untuk the most serious crimes.265 Selanjutnya, 
bahkan diatur pula dalam berbagai dokumen internasional mengenai 
“pedoman pelaksanaan hukuman mati” (dilihat Resolusi Ecosoc PBB 
1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur 
“The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those 
Facing the Death Penalty”). Dalam Resolusi Commission on Human 
Rights (Komisi HAM PBB) 1999/61 juga, masih ada penegasan bahwa 
hukuman mati jangan dijatuhkan, kecuali untuk the most serious 
crimes (dengan pembatasan/rambu-rambu: International crimes with 
lethal or extremely grave consequences).

4) Demikian pula dalam Undang-Undang HAM, ada pembatasan 
dalam Pasal 73, yang menyatakan: “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”. Pasal 73 
UU HAM ini identik dengan Pasal 28J UUD 1945 (Amandemen Ke-2 
Tahun 2000).

b. Status/posisi hukuman mati dalam Konsep RUU KUHP
1) Hukuman mati (dan hukuman seumur hidup) secara teoretik 

termasuk pidana absolut (absolute punishment). Sifat pidana yang 
demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Pada diri 
pelaku, dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakkan (absolut), 
yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat 
membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolut 
(maksimal/”paling top”); dan si pelaku itu dianggap secara absolut/
mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki. Dilihat dari sudut 
kebijakan penal, pandangan/asumsi absolut yang demikian patut 
dipermasalahkan. Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya 
kesalahan absolut (100% bersalah) pada diri seseorang, terlebih 
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karena faktor “kuasa dan kondisi” yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan cukup banyak, sehingga tidak dapat 100% dibebankan 
bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah atau 
tidak bisa diperbaiki/memperbaiki diri. Oleh karena itu, kurang 
bijaksana apabila kebijakan dianutnya hukuman mati didasarkan 
pada pandangan/asumsi dasar/kebijakan yang absolut itu.

2) Walaupun hukuman mati tetap dipertahankan dalam Konsep, 
Konsep tampaknya tidak berorientasi pada kebijakan/paradigma 
absolut seperti diuraikan di atas. Status hukuman mati dalam Konsep 
tidak dimasukkan dalam kelompok hukuman pokok, tetapi sebagai 
hukuman khusus (eksepsional). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 
Konsep 2000. Namun dalam perkembangannya, Konsep 2004 (Pasal 
63) dan Konsep 2005-2012 (Pasal 66) menyebutnya dengan istilah 
“hukuman pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara 
alternatif”. Dikeluarkannya hukuman mati dari komposisi/deretan 
hukuman pokok dan dijadikan sebagai hukuman pokok yang bersifat 
khusus/eksepsional, dapat dimaklumi mengingat hal-hal berikut ini.
a) Dilihat dari tujuan pemidanaan, hukuman mati pada hakikatnya 

bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, 
dan memperbaiki individu/masyarakat. Hukuman mati hanya 
merupakan sarana terakhir/pengecualian. Hal ini dapat 
diidentikkan dengan “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, 
yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, melainkan 
hanya merupakan upaya pengecualian sebagai sarana/obat 
terakhir. Oleh karena itu, ditegaskan dalam Konsep (Pasal 
80/2000; Pasal 84/2004; Pasal 87/2005-2012) bahwa: “hukuman 
mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk 
mengayomi masyarakat”. Di beberapa negara lain pun, ada 
yang menyatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman 
eksepsional (lihat misalnya Pasal 30 ayat (2) KUHP Polandia dan 
Pasal 24 ayat (2) KUHP Yugoslavia).

b) Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan (seperti dikemukakan 
di atas), kebanyakan responden (56,63%) menyatakan perlunya 
hukuman mati dipertahankan sebagai “sarana terakhir melindungi 
masyarakat dari penjahat sadis dan sukar diperbaiki lagi”.
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c. Pelaksanaan hukuman mati menurut Konsep RUU KUHP
Telah dikemukakan di atas, bahwa walaupun hukuman mati tetap 
dipertahankan berdasarkan alasan kepentingan umum (perlindungan 
masyarakat), dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan/
perlindungan individu (ide keseimbangan monodualistik). Hal ini terlihat 
dari ketentuan-ketentuan berikut.
1) Pasal 88 ayat (3) Konsep 2006-2012 (Pasal 81/2000, Pasal 85/2004): 

Penundaan pelaksanaan hukuman mati bagi wanita hamil dan orang 
sakit jiwa.

2) Pasal 89 ayat (1) Konsep 2006-2012 (Pasal 82/2000, Pasal 86/2004): 
Penundaan pelaksanaan hukuman mati (hukuman mati bersyarat) 
dengan masa percobaan 10 tahun, jika:
a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk 

diperbaiki;
c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak 

terlalu penting; dan
d) Ada alasan yang meringankan.

 Adanya ketentuan “penundaan pelaksanaan hukuman mati” ini, 
terlihat juga dalam Resolusi Komisi HAM PBB 1999/61 yang 
mengimbau negara-negara yang masih mempertahankan hukuman 
mati untuk menetapkan “penundaan eksekusi hukuman mati” atau “a 
moratorium on executions, with a view to completely abolishing the 
death penalty”.

3) Pasal 89 ayat (2) Konsep 2006-2012: Apabila dalam masa percobaan 
(10 tahun) terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, 
pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup 
atau penjara 20 tahun.

4) Pasal 88 ayat (4) Konsep 2006-2012: Pidana mati baru dapat 
dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh presiden.

5) Pasal 90 Konsep 2006-2012 (Pasal 83/2000; Pasal 87/2004): Apabila 
permohonan grasi ditolak, tetapi pidana mati tidak dilaksanakan 
selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati 
itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

Patut pula dicatat bahwa hukuman mati (dan penjara seumur hidup) 
menurut Konsep tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Menurut Pasal 
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119 ayat (2) Konsep 2000 (menjadi Pasal 123/2004; Pasal 126/2005-2012), 
apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau 
penjara seumur hidup, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 
penjara maksimum 10 tahun. Dari paparan di atas, dapat diidentifikasikan 
kebijakan Konsep mengenai hukuman mati, yaitu sebagai berikut.
1) Hukuman mati tetap dipertahankan sebagai pidana khusus/eksepsional 

dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.
2) Hukuman mati merupakan hukuman alternatif yang digunakan sangat 

selektif dan sebagai upaya terakhir.
3) Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya hukuman mati itu melalui 

tahapan sebagai berikut.
a) Sejauh mungkin dihindari dengan memilih hukuman alternatif 

berupa hukuman seumur hidup atau penjara dalam waktu 
tertentu, paling lama 20 tahun (untuk orang dewasa) atau 10 
tahun (untuk anak).

b) Dimungkinkan penundaan hukuman mati dengan masa 
percobaan 10 tahun.

c) Dalam penundaan hukuman mati itu, dimungkinkan perubahan 
hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau penjara 
paling lama 20 tahun.

d) Terpidana berhak mengajukan grasi.
e) Hukuman mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi 

ditolak oleh Presiden.
f) Apabila grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan 

selama 10 tahun, pidana mati dapat menjadi pidana seumur 
hidup.

3. Penjatuhan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika
Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang 
berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan 
diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.266 Adalah tugas dari hukum 
pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama  
antarmanusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara 
pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. 

Depan
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Oleh karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka 
dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan  
hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau 
dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, 
dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri, 
terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan  
itu. Kendati demikian, tidak berarti bahwa hukum pidana abai terhadap 
kepentingan para pihak.

Berbagai teori dan praktik hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
saat ini adalah hukum pidana yang berasal dan berlaku juga di negeri 
Belanda. Di Indonesia masih saja memberlakukan hukum pidana 
peninggalan kaum penjajah, yang teks aslinya masih bertuliskan dalam 
bahasa Belanda. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia 
sejak lama telah melakukan usaha-usaha untuk memperbarui hukumnya, 
termasuk usaha pembaruan di dalam lingkup hukum pidana. Pada hukum 
pidana, pembaruan yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum 
pidana materiil (strafrecht), hukum pidana formal atau hukum acara 
pidana (strafvorderingsrecht), dan hukum pelaksanaan pidana (stravoll 
streckungrecht). Ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-
sama diperbarui, sebab jika hanya salah satu bidang saja yang diperbarui, 
dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan 
tujuan dari pembaruan hukum dalam rangka mewujudkan suatu hukum 
nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional (berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) tersebut tidak akan tercapai 
sepenuhnya. Dengan adanya arah kebijakan hukum yang jelas, maka 
diharapkan tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat hukum yang 
selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang 
benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika 
adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu, penggunaannya secara legal 
di bawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia, sejak adanya 
Undang-Undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk 
kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah. Penggunaan narkotika 
tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, yang bunyinya: 
“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”. Menurut Ikin 
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A.Ghani, “Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari 
bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga 
dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan”.267

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 
1 angka 1: ”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-Undang ini”.

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia 
dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya 
penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), 
yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang 
telah terjerumus ke dalam ‘lembah hitam’ narkoba, ribuan nyawa telah 
melayang karena jeratan ‘lingkaran setan’ bernama narkoba, telah banyak 
keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda 
yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut 
narkoba ini. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa 
ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan 
bangsa di negeri ini.268

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan 
bahwa pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara, Pasal 1 angka 14 
Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika 
adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-
menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan 
dihentikan. Sedangkan, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, 
dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan 
Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana 
yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Narkotika, bahwa 
ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat 
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dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun 
di sisi lain, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya 
yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan 
ketat, maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan 
terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 
15 Undang-Undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui 
tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan 
Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian 
tersebut juga tersirat dari pendapat Dadang Hawari, yang menyatakan 
bahwa ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-
menerus dan tidak terawasi, dan jika tidak segera dilakukan pengobatan 
serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik 
maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaianya. Atas dasar hal 
tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan 
Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga 
mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.269

Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi 
tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak 
wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa 
akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak 
kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika.270

a. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya 
disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku 
tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: 
pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121, 
dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119, dan 
129). Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), 
yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) 
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dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Maksud dari 
penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang 
dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang 
yang bersangkutan menderita, kemudian menderita ketergantungan, maka 
ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, 
dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai 
masa menjalani pidana. 

Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai 
bukan pengguna, diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 
111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 
dan 119), dan pengedar (Pasal 129). Menurut UU No. 35 Tahun 2009, 
pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam 
persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan 
melawan hukum. Kemudian, yang dimaksud sebagai pengolah adalah 
orang yang memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengonversi, merakit, 
atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum 
secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Pembawa atau 
pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara 
individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar 
adalah orang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, 
menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, dan menjadi 
perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan 
melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

b. Pengaturan sanksi hukuman mati dalam Undang-Undang 
Narkotika

MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, 
ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK 

TANAMAN
(Contoh: ganja)

Pasal 111 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
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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). 

Pasal 111 ayat (2): Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 
1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana 
dengan 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). 

MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN 
NARKOTIKA BUKAN TANAMAN

(Contoh: sabu, ekstasi)

Pasal 112 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 
I bukan tanaman, 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).

Pasal 117 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 122 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 
III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).
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MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN 
NARKOTIKA BUKAN TANAMAN LEBIH DARI 5 GRAM

Pasal 112 ayat (2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan 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 117 ayat (2):  Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga).

Pasal 122 ayat (2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,
menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga).

MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, ATAU 
MENYALURKAN NARKOTIKA

Pasal 113 ayat (1): 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).

Pasal 118 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 
Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
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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). 

Pasal 123 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 
Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, ATAU 
MENYALURKAN NARKOTIKA DALAM BENTUK TANAMAN LEBIH 
DARI 1 KILOGRAM/5 BATANG POHON ATAU BUKAN TANAMAN 

LEBIH DARI 5 GRAM

Pasal 113 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 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 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 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 123 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
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MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, 
MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, ATAU MENYERAHKAN

Pasal 114 ayat (1): 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). 

Pasal 119 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan II, 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).

Pasal 124 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, 
MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, ATAU MENYERAHKAN

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) 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 
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(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) 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 124 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga).

MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT, ATAU MENTRANSITO

Pasal 115 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 
I, 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).

Pasal 120 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 
II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

Pasal 125 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 
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III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).

MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT, ATAU MENTRANSITO 
NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN LEBIH DARI 

1 KILOGRAM ATAU 5 BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK 
BUKAN TANAMAN BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM

Pasal 115 ayat (2):  Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan 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 120 ayat (2): Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 125 ayat (2): Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

MENGGUNAKAN NARKOTIKA TERHADAP ATAU DIBERIKAN 
UNTUK ORANG LAIN

Pasal 116 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan 
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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). 

Pasal 121 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan II tehadap 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). 

MENGGUNAKAN NARKOTIKA TERHADAP ATAU DIBERIKAN 
UNTUK ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI 

ATAU CACAT PERMANEN
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) 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) 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). 

Dalam putusan MK No. 2/PUU-V/2007 dan No. 3/PUU-V/2007 
terkait pengujian UU Narkotika, maka pidana mati hanya dapat dijatuhkan 
terhadap produsen dan bandar/pengedar narkoba. Berdasarkan dokumen 
yang diperoleh dari situs hukumonline.com, terdapat 64 nama terpidana 
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mati kasus narkotika. Berdasarkan asal negara, maka Indonesia (25) dan 
Nigeria (8) menjadi negara yang paling banyak terpidana matinya, disusul 
Belanda (3), Prancis (1), Cina (4), Malaysia (6), Vietnam (1), Afrika Selatan 
(2), Australia (3), Brazil (2), Malawi (1), Inggris (1), Senegal (1), Filipina (1), 
India (1), Pakistan (1), Zimbabwe (2), dan Iran (1). Berikut ini daftar nama 
64 terpidana mati tersebut.

Nigeria

Tran Thi 
Bich Hanh 
Binti Dinh 
Hoang /Pr

Vietnam

Achmadi 
Als Madi 
Alm. 
Sukyan

Indonesia
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Hunphrey 
Ejike als.  Nigeria

Silvester 
Obiekwe 
Nwaolise

Nigeria
Rahem 
Agbaje 
Selami

Afrika 
Selatan

Abdul 
Syukur als. 
Ukung Bin 
Meiji

Indonesia

Eugene Ape 
als. Felixe

Nigeria
Namaona 
Denis

Malawi
Myuran    
Sukumaran

Australia

Teja 
Harsoyo 
Alsteja als. 
Rudi

GG
ADI

GNG
AD

REAADAD
RRR

COPYPYPY
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Berdasarkan data Dirjenpas Kemenkumham per tanggal 21 Januari 
2015, ada sekitar 133 terpidana mati yang belum dieksekusi. 57 orang 
merupakan terpidana mati kasus narkotika, 2 orang kasus terorisme, dan 
74 orang kasus pidana umum. Beberapa terpidana sudah dieksekusi. Enam 
terpidana mati sudah dieksekusi oleh satuan Brimob Polda Jateng. Lima 
terpidana dieksekusi di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah 
sekitar pukul 00.00, Minggu (18/1/2015). Sedangkan, satu terpidana mati, 
yakni Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), dieksekusi di sebuah tempat 
rahasia di Boyolali, Jateng. Berikut data keenam terpidana mati tersebut.
1) Namaona Denis (48) WN Malawi, laki-laki, pekerjaan swasta, 

kasus narkotika. Putusan PN tahun 2001, PT 2002, grasi ditolak 30 
Desember 2015.

2) Marco Archer Cardoso Moreira (52), WN Brasil, laki-laki, pilot 
pesawat terbang, diputus PN 2004.

3) Daniel Enemuo (38) WN Nigeria, laki-laki, putusan PN 2004, PT 
2004, kasasi 2005, grasi ditolak 30 Desember 2014.

4) Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya 
(62), WNI, laki-laki, kelahiran Fakfak Papua, Putusan PN 2003, PT 
2003, MA 2003, PK 2006, grasi ditolak 30 Desember 2014.

5) Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), perempuan, (37), wiraswasta, 
PN 2011, PT 2012, yang  bersangkutan tidak mengajukan kasasi, 
langsung grasi dan ditolak.

6) Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI), kelahiran Cianjur, 
perempuan, diputus PN 2000, PT 2000, MA 2001, PK 2002, grasi 
ditolak 30 Desember 2014.
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Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap mereka sering disebut 
dengan eksekusi pidana mati tahap 1. Eksekusi pidana mati tahap 2 
dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 terhadap 10 (sepuluh) orang 
terpidana mati, yaitu:
1) Myuran Sukumaran
 Sukumaran merupakan warga Australia kelahiran London, 33 tahun 

lalu. Dia divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar 
pada 2006 lalu dalam kasus penyelundupan 8,3 kilogram heroin. 
Pengadilan menyebutkan Sukumaran dan Andrew Chan merupakan 
pemimpin dari ‘Kelompok Sembilan’ warga Australia yang ditahan 
di Bali dalam kasus penyelundupan heroin. Sukumaran mengajukan 
grasi yang ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2014. 
Sukumaran lalu mengajukan gugatan perlawanan setelah Pengadilan 
Tata Usaha Negara menolak gugatan yang mempertanyakan alasan 
penolakan grasi oleh presiden terhadapnya. Setelah gugatan itu 
juga ditolak, tim pembela hukum mengatakan akan ke Mahkamah 
Konstitusi.

2) Andrew Chan
 Andrew Chan, 31 tahun, merupakan warga negara Australia yang 

divonis pidana mati bersama Myuran Sukumaran pada Februari 2006 
lalu. Pengadilan Negeri Denpasar menyebutkan Chan dan Sukumaran 
adalah pemimpin kelompok penyelundup heroin dari Australia yang 
berjumlah sembilan orang. Dia ditangkap di Bandara Ngurah Rai 
Denpasar, Bali pada April 2005. Permohonan grasinya ditolak pada 
17 Januari 2015. Bersama Sukumaran, Andrew Chan mengajukan 
gugatan perlawanan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menolak 
gugatan yang mempertanyakan alasan penolakan grasi oleh presiden 
terhadapnya.

3) Martin Anderson
 Martin Anderson merupakan warga negara Ghana, kelahiran London, 

23 Agustus 1964. Dia ditangkap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta 
Utara, pada November 2003 lalu, dalam kasus kepemilikan 50 gram 
heroin. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati 
pada 2 Juni 2004. Permohonan grasinya ditolak presiden pada 2 
Januari 2015.
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4) Zainal Abidin
 Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin merupakan satu-satunya 

warga negara Indonesia yang akan dieksekusi dalam waktu dekat. Pria 
kelahiran Palembang ini terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan 
58,7 kg ganja. Dia ditangkap di kediamannya di ibu kota Sumatra 
Selatan pada Desember 2000 dan setahun kemudian divonis 
pidana mati. Permohonan grasinya ditolak pada 2 Januari lalu. Dia 
mengajukan Peninjauan Kembali.

5) Raheem Agbaje Salami
 Raheem Agbaje Salami merupakan warga Nigeria pemegang paspor 

Spanyol. Pria bernama asli Jamiu Owolabi Abashin ini memasuki 
Indonesia dengan menggunakan paspor Spanyol dengan nama 
Raheem Agbaje Salami. Raheem ditangkap ketika membawa 5 
kg heroin yang dimasukkan ke dalam koper di Bandara Juanda, 
Surabaya, Jawa Timur, pada 2 September 1998. Pengadilan Negeri 
Surabaya menjatuhkan vonis seumur hidup pada April 1999, dan 
hukumannya diperingan oleh Pengadilan Tinggi menjadi 20 tahun. 
Raheem pun mengajukan kasasi dan MA menjatuhkan putusan 
pidana mati. Permohonan grasinya ditolak presiden pada 5 Januari 
2015 lalu. Gugatannya ke PTUN ditolak pada 9 Maret lalu, dan kuasa 
hukumnya menyebutkan dia akan mengajukan gugatan perlawanan 
ke PTUN.

6) Rodrigo Gularte
 Rodrigo Gularte merupakan warga negara Brasil, lahir pada 31 Mei 

1972. Pengadilan Negeri Tangerang Banten menjatuhkan pidana 
mati pada Februari 2005 dalam kasus kepemilikan 6 kg heroin yang 
diletakkan di dalam papan selancar. Dia ditangkap pada Juli 2004 lalu 
di Bandara Soekarno Hatta. Grasi ditolak pada 5 Januari 2015. Eksekusi 
mati terhadap dirinya menimbulkan protes dari aktivis kesehatan jiwa, 
karena Gularte diduga menderita gangguan jiwa. Menurut hukum 
Indonesia, penderita gangguan jiwa tidak dapat diadili dan harus 
dirawat di rumah sakit jiwa terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia 
tengah menunggu hasil pemeriksaan dari ahli jiwa untuk dijadikan 
opini kedua yang menunjukkan apakah Gularte menderita gangguan 
jiwa atau tidak.

READIN
G sasi dsasi d

grasinya ditorasinya dito
e PTUN ditolak e PTUN ditolak

kan dia akan mkan dia akan m

arte merupakaarte merupaka
engadilan Negeengadilan Neg

Februari 2Februari 2
daladala

COPY
ketika ketika

per di Bandaper di Band
er 1998. Pengaer 1998. Penga

hidup pada Ahidup pada 
adilan Tinggi dilan Tinggi

an MA an MA
akk



Hukuman Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia - Bab III 135

7) Sylvester Obiekwe Nwolise
 Pria warga negara Nigeria kelahiran 7 Juli 1965 ini dijatuhi pidana 

mati pada September 2004 oleh Pengadilan Negeri Tangerang. 
Februari lalu, Presiden menolak permohonan grasinya. Pengadilan 
memutuskan dia bersalah dalam kasus penyelundupan 1,2 kg heroin 
melalui Bandara Sekarno Hatta pada 2002. Pada Januari 2015, Badan 
Narkotika Nasional menyebutkan Sylvester yang dikenal dengan 
sebutan Mustofa ikut mengendalikan peredaran narkoba di LP 
Nusakambangan.

8) Okwudili Oyatanze
 Okwudili Oyatanze ialah warga Nigeria berusia 45 tahun. Dia dijatuhi 

pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang setelah dalam sidang 
terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan 1,1 kg heroin melalui 
Bandara Soekarno Hatta, 28 Januari 2001 lalu. Permohonan grasinya 
ditolak pada 5 Februari 2015. Rencana semula eksekusi pidana mati 
akan dilakukan terhadap 10 (sepuluh) terpidana mati, tetapi terpidana 
mati Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina) dan Serge Areski Atlaoui 
(Prancis) ditunda pelaksanaannya karena masih menunggu proses 
hukum lainnya.

9) Mary Jane Fiesta Veloso
 Mary Jane Fiesta Veloso merupakan warga negara Filipina, kelahiran 

10 Januari 1985. Dia ditangkap membawa 2,6 kilogram heroin di 
Bandara Adi Sucipto, 25 April 2010. Dia divonis pidana mati oleh 
Pengadilan Negeri Sleman, 11 Oktober 2010. Grasinya ditolak pada 
30 Desember 2014. Mary Jane mengajukan Peninjauan Kembali, 
tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung.

10) Serge Areski Atlaoui
 Serge Areski Atlaoui merupakan warga negara Prancis, kelahiran 

16 Desember 1963. Dia ditangkap di ‘pabrik’ ekstasi di Cikande, 
Tangerang, Provinsi Banten pada November 2005 lalu. Setahun 
kemudian, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Atlaoui 
terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan psikotropika golongan I 
sebanyak 250 kilogram dan 138,6 kilogram  methamphetamine. Dia 
sempat mengajukan grasi dan mendapatkan penolakan dari Presiden 
Jokowi pada 30 Desember 2014. Atlaoui juga mengajukan Peninjauan 
Kembali.
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Jauh sebelum eksekusi mati di tahun 2015 ini, Indonesia juga punya 
catatan sejarah mengenai hukuman mati. Berlangsung sejak 1980-an 
hingga 2008, di antaranya:
1) Kusni Kasdut
 Kusni Kasdut merupakan tentara pejuang yang melawan penjajah 

Belanda pada masa revolusi 1945. Setelah ditolak masuk TNI, 
Kusni memulai dunia hitamnya. Pria yang memiliki nama lahir 
Ignatius Waluyo pernah menembak pria kaya raya keturunan Arab 
bernama Ali Bajhened dengan sepucuk pistol pada tahun 1960-an. 
Tak hanya sampai di situ, selang satu tahun, namanya kian santer 
setelah merampok benda seni di Museum Gajah pada 31 Mei 1961. 
Kusni menembak mati petugas museum dan membawa lari 11 
permata koleksi museum. Pelariannya akhirnya terhenti. Ia ditangkap 
ketika menjual hasil curiannya di Semarang. Menurut kisahnya, 
Kusni membagi harta curiannya kepada orang miskin. Hal itu yang 
membuat dirinya dijuluki sebagai Robin Hood Indonesia. Akan tetapi, 
gelar ‘Pahlawan’ sepertinya tidak punya pengaruh besar terhadap 
penjatuhan hukum pada dirinya. Kusni dijatuhi hukuman mati dan 
dieksekusi pada 16 Februari 1980 di dekat Kota Gresik, Jawa Timur. 

2) Rio Martil
 Terlahir dengan nama Antonius Rio Alex Bulo, pemilik nama hitam 

Rio Martil ini dijatuhi hukuman mati. Vonis itu diterimanya setelah Rio 
melakukan pembunuhan sadis terhadap seorang pengacara terkenal 
sekaligus pemilik persewaan mobil di Kota Purwokerto, Jeje Suraji, di 
Hotel Rosenda Baturaden, 21 Januari 2001. Di tahun 2008, Rio pun 
menjalani eksekusi hukuman mati dan tewas di ujung senapan regu 
tembak di Banyumas.

3) Tibo Cs
 Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Ketiganya 

adalah terdakwa terkait kerusuhan Poso. Mereka ditangkap pada 
Juli dan Agustus 2000 dan dijatuhi vonis mati pada April 2001 di 
Pengadilan Negeri Palu. Pengadilan memutuskan bahwa Tibo Cs 
bersalah atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di 
tiga desa di Poso. Dari aksinya itu, Tibo Cs dieksekusi mati pada 22 
September 2006 dini hari di Palu, Sulawesi Tengah.
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4) Amrozi Cs
 Tiga terpidana mati Bom Bali, Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, 

dan Imam Samudra ditembak mati pada 9 November 2008 silam. 
Ketiganya adalah pelaku Bom Bali I yang meledak 12 Oktober  
2002, menewaskan 202 orang, terdiri atas 164 orang asing dan 38 
orang Indonesia, serta melukai 209 orang. Ketiganya secara sah dan 
meyakinkan sebagai otak pelaku peledakan di Legian, Kuta, Bali, 12 
Oktober 2002 silam.

5) Ahmad Suradji
 Terpidana mati dukun AS atau Achmad Suradji alias Nasib Kelewang 

menemui keluarganya sebelum eksekusi mati terhadap dirinya 
dilakukan. Ahmad dihukum mati karena membunuh 42 orang wanita 
yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Sei Semayang, 
Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Pada tahun 27 April 1998, 
dia divonis mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 
dan dieksekusi pada Kamis 10 Juli 2008, tepatnya pukul 22.00 WIB 
oleh tim eksekusi Brigadir Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) 
Sumatra Utara. 

Mengenai pengaturan pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan 
cara ditembak sampai mati, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 
1 Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pidana Mati. Kemudian, apabila hukuman mati itu dijatuhkan pada 
beberapa orang, maka hukuman mati tersebut dilaksanakan secara 
serempak pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 2 ayat (2). Aturan teknis eksekusi mati diatur dalam 
Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam Perkap Nomor 12 tersebut, diatur mengenai peralatan dan 
perlengkapan yang digunakan oleh regu penembak sebagaimana termuat 
dalam Pasal 19, yaitu 1 (satu) pucuk senjata genggam dan sebilah pedang 
untuk komandan pelaksana, 1 (satu) pucuk senjata genggam untuk 
komandan regu penembak, 12 (dua belas) senjata api laras panjang 
untuk anggota regu penembak, 12 (dua belas) magazine untuk anggota 
regu penembak, 3 (tiga) butir peluru tajam, dan 9 (sembilan) butir peluru 
hampa. Selain itu, anggota regu penembak dibekali 12 (dua belas) butir 
peluru senjata genggam. Para anggota regu tembak (Brimob Polri) akan 
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mengenakan pakaian PDL. Pada Pasal 20, disebutkan bahwa senjata api 
yang digunakan regu penembak terpidana mati bukan merupakan senjata 
organik yang dipakai sehari-hari oleh personil, yang ditunjuk sebagai regu 
penembak. 
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HUKUMAN MATI DALAM USAHA UNTUK 
MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN

Falsafah keadilan merupakan kata yang berasal dari bahasa 
Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia artinya 
kebijaksanaan. Dalam perkembangannya, falsafah disebut 
filsafat, yaitu pandangan hidup seseorang atau sekelompok 
orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan 
yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu 
sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan 
segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari 
segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa falsafah ialah mencari kebenaran dari kebenaran 
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untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan, dengan 
berpikir secara sistematik dan menyeluruh. Apabila seseorang berpikir 
demikian dalam menghadapi masalah dalam hubungannya dengan 
kebenaran, maka orang itu telah memasuki falsafah. Penuturan dan uraian-
uraian yang tersusun oleh pemikirannya itu adalah falsafah-falsafah.

Sedangkan, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral 
mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, serta keadilan 
merupakan perkataan yang diagungkan dan diidamkan oleh setiap orang 
di manapun mereka berada. Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa falsafah keadilan yaitu kebijaksanaan yang bersifat adil 
dan diinginkan oleh masyarakat.

Dalam perkembangannya, falsafah keadilan sering dikaitkan dengan 
salah satu bidang pranata kehidupan, yaitu hukum, karena keadilan 
merupakan tujuan yang paling utama dari hukum. Problematik bila hukum 
ternyata tidak mampu mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Keadilan adalah tolak ukur baik buruknya suatu hukum.

Pemikiran tentang filsafat hukum dewasa ini diperlukan untuk 
menelusuri seberapa jauh penerapan arti hukum dipraktikkan dalam 
kehidupan sehari-hari, juga menunjukkan ketidaksesuaian antara teori 
dan praktik hukum, sehingga tidak tercapainya keadilan yang diinginkan. 
Manusia memanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi tidak 
bermakna, karena ditafsirkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan 
karena kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang 
sistematik, sehingga peradilan tidak mampu menemukan keadaan yang 
sebenarnya.

Falsafah keadilan adalah untuk mencari jalan keluar dari belenggu 
kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku 
untuk mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat keadilan 
tak pernah selesai terkait dengan persoalan hukum yang selalu mencari 
keadilan. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang berjalan beriringan 
dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan agar orang 
yang berada di bawah naungan hukum tersebut menikmati dan merasakan 
keadilan.

Akan tetapi, kenyataannya hukum dapat atau sering kali bertentangan 
dengan nilai keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kaitan 
antara keduanya, serta dalam kondisi mana hukum sebagai perangkat 
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paling khas dalam masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan 
masyarakat dan melaksanakan kebijakan dapat dipakai untuk tujuan 
keadilan sosial.

Peribahasa latin yang berbunyi fiat justisia et pereat mundus (ruat 
coelum), yang artinya hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan 
sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun juga langit runtuh karenanya). 
Pribahasa latin tersebut menyiratkan suatu komitmen yang sangat tinggi 
untuk mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bersama. Kehidupan 
yang memiliki kehendak kuat untuk menyajikan seperangkat teks 
keadilan berdasarkan cita-cita hukum suatu bangsa. Lebih dari itu, untuk 
meletakkan fondasi konseptual keadilan selalu dipaksa untuk berdaptasi 
dengan struktur sosial dan karakteristik problem sosialnya. Untuk alasan 
inilah, hukum sangat dinamis dalam mewujudkan keadilan sebagai hasil 
akhir dari nilai yang diperjuangkan.

Hukum dan keadilan adalah permasalahan lama, akan tetapi selalu 
menarik pertalian antara keduanya. Meskipun secara aktual setiap kali 
kita dihadapkan dengan sikap kritis terhadap hukum dan keadilan, namun 
tidak dapat disangkal bahwa kehidupan bersama tetap memerlukan hukum 
dan keadilan itu. Pada dasarnya, manusia selalu memerlukan keadilan, 
kebenaran, dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan 
asasi bagi masyarakat manusia yang beradab. Keadilan adalah milik dan 
untuk semua orang serta segenap masyarakat, dan tidak adanya keadilan 
akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan akan keberadaan serta 
eksistensi masyarakat itu sendiri. Bahkan, perbedaan sikap dan kebencian 
terhadap orang lain tidak boleh mengakibatkan sikap yang tidak adil.

Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai 
keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena 
perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur 
itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori 
hukum yang ada. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai keadilan secara 
tunggal hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi 
atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan metafisik, 
diungkapkan oleh Plato, kemudian dimensi keadilan rasional yang diwakili 
oleh Aristoteles. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab 
perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah. Sementara, 
keadilan yang metafisik memercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah 
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kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh 
sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.

Sifat relativitas keadilan yang diungkapkan di atas merupakan ragam 
dalam pemberian makna secara konseptual terhadap nilai keadilan. Jhon 
Rawls misalnya, teori keadilan sosial bertujuan memberikan dasar-dasar 
bagi kerja sama sosial masyarakat bangsa pluralistik modern. Berbeda dari 
masyarakat tradisional, mereka berpendapat bahwa masyarakat modern 
tak terelakkan menjadi masyarakat pluralistik dengan kepentingan nilai 
hidup berbeda-beda, bahkan mungkin bertentangan. Bagaimanapun, 
pengaturan masyarakat pluralistik modern itu tidak boleh didasarkan atas 
suatu nilai hidup tertentu, melainkan haruslah dikendalikan oleh prinsip 
yang menjamin dan mengekspresikan kepentingan bersama. Prinsip itu 
adalah keadilan sosial.

Konsep keadilan menurut Rawls ialah suatu upaya untuk mentesiskan 
paham liberalisme dan sosialisme. Dengan demikian secara konseptual, 
Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-
asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak 
untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya mem-
peroleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya, dan 
itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki 
perhimpunan yang mereka hendaki.

Namun secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan 
oleh Rawls, pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur 
manfaat. Dengan nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan 
unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal 
realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih 
dahulu itikad moralnya. Oleh karena itu, maka nilai keadilan di sini 
mempunyai aspek empiris juga, di samping aspek idealnya. Maksudnya 
adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara 
normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif, yaitu ketika 
suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 
secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan 
(multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma 
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yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma 
yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu 
keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok, maupun 
organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh 
aturan hukum.

Dalam praktik, kita melihat ada undang-undang sebagian besar 
dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas 
akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang, dan undang-
undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang 
cenderung memengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan, 
serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku 
pelanggar hukum. Kondisi ini akan memengaruhi penegakan hukum yang 
menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam 
hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum 
dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan 
dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang 
berbeda-beda. Akibatnya, akan membawa perilaku patuh atau tidak 
patuh terhadap hukum. Dalam praktik, banyak timbul peristiwa-peristiwa 
hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang 
mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga 
timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa 
kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan, kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena 
hukum itu sendirilah adanya kepastian. Misalnya, hukum menentukan 
adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu, seseorang akan 
mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti, hukum dapat menjamin 
adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan men-
dapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-
undangan, maka salah satu akibat yang dapat dirasakan adalah jika ada 
bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka 
dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian 
juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. 
Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, 
maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan 
kenyataan hukum (Werkelijkheid) yang berlaku.
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Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi 
norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), 
akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogianya, 
penekanannya di sini harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup 
(living law). Lebih jauh, para penegak hukum harus memperhatikan 
budaya hukum (legal culture) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai, 
dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem 
hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum 
demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan 
oleh struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, terhadap materi atau 
substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum 
(law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan 
dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap 
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek 
hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui abitrase dan 
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative despute or conflicts 
resolution).271

Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum 
mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai 
perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat pada subjek 
hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana 
mestinya.272 Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan 
penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap 
peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan 
pidana yang melibatkan peran serta aparat kepolisian, kejaksaan, advokat 
atau pengacara, dan badan-badan peradilan, karena itu aktor-aktor utama 
yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah 
polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.273

271 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, 
Hlm. 22.

272 Ibid.
273 Ibid.
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Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. 
Namun di samping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan 
hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian, tidak dapat 
kita pungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum 
tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil (secara filosofis) 
belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, 
namun hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat 
umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Setiap 
orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang 
mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak 
menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi 
orang lain.

Para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan 
roh keadilan. Hanya dengan demikian, hukum akan menemukan wajah 
aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan 
melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat, bukan 
sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat 
keberadaan hukum, serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi 
tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Mencermati pendapat Hans Kelsen, penegakan hukum oleh hakim itu 
terikat pada teori positivisme, yaitu bahwa keadilan itu lahir dari hukum 
positif yang ditetapkan manusia. Dalam hal ini, Hans Kelsen menekankan 
bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas 
nilai. Hal tersebut dimana hakim terikat dengan hukum positif yang sudah 
ada berdasarkan paham legisme dalam konsep positivisme, hakim hanya 
sebagai corong undang-undang. Artinya, mau tidak mau hakim harus 
benar-benar menerapkan suatu kejadian berdasarkan konsep hukum yang 
sudah ada.

Dalam praktiknya, konsep positivisme dalam penegakan hukum ini 
ternyata sangat jauh dari keadilan, karena sering sekali hukum positif itu 
ketinggalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, 
sehingga dalam penerapan teori positivisme tidak bisa serta merta 
dilaksanakan dengan paham legisme. Hakim boleh menerapkan teori ini 
pada kasus yang aturan hukumnya jelas, sehingga tinggal menerapkan saja 
pada peristiwa konkret. Namun, dalam hal peristiwa yang tidak ada aturan 
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hukumnya, hakim harus menemukan dan menggunakan analogi untuk 
penemuan hukum. Hukumnya harus diupayakan dengan cara menelusuri 
peraturan yang mengatur peristiwa khusus yang mirip dengan peristiwa 
yang hendak dicari hukumnya dengan jalan argumentasi.

Secara teoretis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan 
kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat 
universal. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang 
beradab.

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat 
melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan 
sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama, atau sebaliknya agar 
tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. 
Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan 
dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. 
Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus 
ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan 
tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun 
demikian, di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan 
hak, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas 
proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. 
Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat 
dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial 
yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak 
dapat diwadahi dalam hukum positif.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan 
sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 
kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap 
suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya 
kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami 
jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk 
mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.
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Namun demikian, antara keadilan dan kepastian hukum dapat saja 
terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan di 
hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. 
Apa yang dikatakan oleh aturan hukum harus dilaksanakan untuk semua 
kasus yang terjadi. Tidak demikian halnya dengan keadilan yang memiliki 
sifat dinamis, sehingga penerapan hukum harus selalu melihat konteks 
peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.

Dalam praktik penegakan hukum saat ini, rasa keadilan masyarakat 
kerap terusik. Keadilan tidak selalu sejalan dengan hukum meskipun 
penegakan hukum itu sendiri harus sedekat mungkin dengan keadilan. 
Sejak lama, para pencari keadilan mendambakan penegakan hukum 
yang adil. Berbagai putusan pengadilan sepertinya menggambarkan 
kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Biasanya, para penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai 
dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. 
Contoh pada kasus tindak pidana narkotika, sesuai hukum yang berlaku, 
penyidik Polri atau jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya 
untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Hakim 
sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga dikeluarkanlah putusan 
pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan 
dan diterapkan, serta semua formalitas dan tata cara yuridis sudah diikuti.

Persoalannya, mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian 
masih saja banyak masyarakat yang tidak puas dan masih saja dikatakan 
bahwa penegakan hukum di Indonesia ditengarai sangat rendah dan 
sudah mencapai titik nadir. Inilah masalahnya, yakni tidak terpenuhinya 
nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat. Mimbar pengadilan telah 
terisolasi dengan pemahaman makna kepastian hukum saja, tanpa mau 
membuka diri dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Seorang Filsuf terkenal bernama Socrates yang hidup pada tahun 469-
399 SM, filsuf dan kritikus yang paling berpengaruh di Yunani pernah 
menyatakan hakikat hukum adalah keadilan. Socrates dalam usahanya 
menemukan dan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, menyebutkan 
bahwa keadilan yang sesungguhnya serta hukum yang benar itu tidak 
akan ditemui dalam undang-undang yang dibentuk penguasa-penguasa 
negara. Akan tetapi, keadilan bertempat tinggal di dalam diri dan dalam 
kesadaran manusia itu sendiri.
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Selanjutnya, Socrates menyebutkan bahwa dalam nurani tiap insan, 
bersemayamlah keadilan yang hakiki atau sesungguhnya, di situ mereka 
dapat mendengar bagaimana irama dari degup jantung yang merah, bersih, 
dan suci. Hanya dengan degupan yang bersih, organ yang suci ini (nurani) 
menjadi terlindungi dari kungkungan kabut keserakahan, kelicikan, 
kecurangan, dan lain sebagainya. Hukum serta perasaan keadilan dalam 
pengertian sesungguhnya itu hanya akan ditemukan di dalam nurani tiap-
tiap insan, dan ia akan selalu mendampingi, terutama manakala mereka 
menetapkan atau mengambil sebuah keputusan (termasuk keputusan 
hukum itu sendiri). Apa yang disampaikan filsuf besar pada masanya 
tersebut, sesungguhnya banyak terjadi dalam penegakan hukum di 
Indonesia saat ini.

Penegakan hukum saat ini cenderung lebih menekankan pada 
kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan. Penerapan hukum lebih 
bersifat positif legalistis, yaitu cara berhukum berdasarkan pada undang-
undang. Akibat penerapan hukum positif legalistis ini, akan menggiring 
penegakan hukum pada legisme. Hakim tidak boleh berbuat selain 
daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim hanya sekedar 
terompet undang-undang. Hanya menyuarakan bunyi undang-undang 
tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat ini ditegakkan di 
samping nilai kepastian hukum, haruslah menjamin keadilan dan kepastian 
hukum serta bermanfaat. Selain itu, penegakan hukum diterapkan tanpa 
diskriminasi. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip 
equality before the law sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif 
akan merusak tatanan sistem, sekaligus akan mencederai serta kegagalan 
dalam melaksanakan sistem yang menimbulkan citra buruk pada semua 
kalangan masyarakat.

Dalam kajian filsafat hukum yang memfokuskan diri pada hakikat 
dan cita-cita hukum, yaitu bagaimana mencapai keadilan substantif, pada 
kenyataannya makna keadilan saat ini telah terkikis oleh paradigma yang 
sangat kaku, hanya melihat sisi keadilan pada ejaan pasal per pasal dalam 
mewujudkan keadilan prosedural. Salah satu pendekatan yang dapat 
dilakukan dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan substantif, 
dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan paradigma hukum 
progresif. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, 
mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, 
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serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan 
pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu 
sendiri.

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu 
yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan 
sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses 
pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang 
dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas 
empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat berupa ketidakpuasan 
dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang 
sedang terjadi dewasa ini.

Dalam kaitannya dengan mencari alternatif nilai keadilan di 
tengah-tengah rapuhnya penegakan hukum Indonesia saat ini, menurut 
pemahaman penulis dalam rangka menuju suatu keadilan substantif 
sesuai dengan paradigma hukum progresif  yang pada aktualisasinya 
selalu percaya diri dengan prinsip-prinsip kebenaran. Keadilan substantif 
akan selalu mencerminkan diri pada kenyataan hukum di masyarakat. 
Setidaknya, keadilan substantif sesuai dengan hukum progresif ini, secara 
konseptual harus berdiri atas tiga pemikiran pokok, yaitu pertama, 
menempatkan diri sebagai kekuatan, yaitu membebaskan diri dari tipe, 
cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-dogmatis, analitis-
positivistik, dan lebih mengutamakan tujuan daripada prosedural.

Kemudian yang kedua, didasarkan pada logika kepatutan sosial 
dan tidak semata-mata berdasarkan pada logika peraturan perundang-
undangan yang bersifat  normatif,  sehingga dalam hal ini, keadilan 
substantif menurut hukum progresif dapat menjunjung tinggi moralitas. 
Hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong, sekaligus 
pengendali aktivitas penegakan hukum ini. Ketiga, paling utama keadilan 
substantif menurut hukum progresif banyak bertumpu pada kualitas dan 
kemampuan sumber daya manusia penegak hukumnya. Faktor moralitas 
aparat penegak hukum menjadi amat penting, seperti empati, kejujuran, 
dan keberanian. Faktor-faktor itulah yang harus dikedepankan daripada 
hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan yang bersifat 
normatif secara mekanistis dan prosedural dalam hal mencari kebenaran 
hakiki oleh aparat penegak hukum, demi mewujudkan penegakan hukum 
yang memenuhri rasa keadilan masyarakat.
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Dalam konteks ini, maka masalahnya bukan lagi mencari faktor atau 
sebab yang mendorong, merangsang, atau menyebabkan terjadinya 
suatu kejahatan, melainkan pokok yang penting adalah sampai di mana 
keberhasilan pidana mati dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan. 
Jika penulis lihat, tujuan pemidanaan sebagaimana yang dikonsepkan 
oleh BPHN tahun 1972, antara lain mencegah dilakukannya perbuatan 
pidana. Dalam hal ini, sebagian dari perumusan BPHN mengenai tujuan 
pemidanaan (Pasal 2 ayat (1) sub 2 dan 3) memang tepat, yaitu “untuk 
membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana”.274 Jadi jelas, pemidanaan bukanlah 
dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia 
(Pasal 2 ayat (2) konsep BPHN).

Dalam hal hukuman mati ini, Röling mengatakan bahwa: “Apabila 
negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk 
dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan 
besar akan berkurang pulalah hormat orang itu kepada manusia. Di 
samping itu, masih ada lagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan 
membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing suatu penusulan 
pula terhadapnya”.275

Dikatakan pula oleh Von Hentig bahwa: “Ada pengaruh yang 
kriminogen daripada hukuman mati ini, terutama sekali disebabkan 
karena negara telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan 
hukuman mati tersebut, sebenarnya negaralah yang berkewajiban untuk 
mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun”.276

Di samping pendapat-pendapat di atas, ada juga yang mengatakan 
bahwa hukuman mati itu merendahkan kewibawaan dari negara.277 
Alasannya ialah bahwa bukankah negara itu adalah pelindung yang paling 
utama terhadap semua kepentingan dari manusia, pertama-tama hidupnya, 
tetapi selanjutnya kemerdekaanya, harta bendanya, keamanannya, dan 

274 Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, cetakan ke-2, Fakultas 
Hukum Undip, 1976, Hlm. 17-18.

275 Roeslan Saleh, Op. Cit., Hlm. 13-14.
276 Ibid., Hlm. 15.
277 Ibid.
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kehormatannya. Memang demikianlah sebenarnya hal-hal yang harus 
dilindungi oleh negara. Oleh karena selain hukuman mati masih ada, juga 
jenis-jenis pidana yang lain, seperti pidana penjara dan lain-lain. Itu pun 
masih merampas kemerdekaan seseorang. Jika orang yang sudah dihukum 
mati tidak dapat memperbaiki kelakuannya lagi semata-mata karena ia 
sudah mati. Dengan adanya pidana mati itu, negara hanya memperlihatkan 
ketidakmampuan serta kelemahan dalam usahanya untuk menanggulangi 
kejahatan.

Van Hamel menyatakan, yang intinya adalah semakin lemah penguasa/
negara yang ingin mempertahankan norma-normanya, maka semakin luas 
dan banyaklah peraturan-peraturan pidananya, dan semakin keras dan 
kejam pula pidananya.278 Seperti halnya pendapat Sudarto,  bahwa nyawa 
berarti hilangnya manusia itu sendiri.279 Adakah alasan yang cukup kuat 
untuk menghilangkan manusia itu sendiri? Oleh karena kekeliruan dari 
pengadilan (miscarriage of justice) selalu dapat terjadi, dan jika hal ini 
terjadi penjatuhan pidana mati, maka tidak ada kemungkinan sama sekali 
untuk memperbaiki. Manfaat dari pidana ini sangat diragukan. Jika dianut 
filsafat pembinaan, jelas pidana ini tidak dapat membina siapa pun.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 
hukuman mati untuk di Indonesia masa sekarang ini tidaklah atau kurang 
bisa memenuhi tujuan pemidanaan. Lebih-lebih lagi dapat dikemukakan 
bahwa pidana yang dicapai tidaklah hanya melindungi masyarakat dan 
melindungi ketertiban hukum, tetapi juga memperbaiki orang yang telah 
melakukan kejahatan.

Namun demikian, jika kita lihat, ancaman hukuman mati masih 
dicantumkan baik dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar 
KUHP. Diancamkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat 
berat dan meresahkan masyarakat, seperti makar, pembunuhan berencana, 
pencurian dengan kekerasan, terorisme, dan narkotika. Pembentuk 
undang-undang masih menganggap bahwa hukuman mati merupakan 
salah satu sarana atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan 
memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

Mengingat perkembangan internasional tentang hukuman mati, maka 
dalam Konsep KUHP, hukuman mati tidak lagi dicantumkan sebagai 

278 Ibid., Hlm. 17.
279 Sudarto, Op. Cit., Hlm. 26-27.

READIN
G tidak tidak

as, maka das, maka d
onesia masa seknesia masa sek

emidanaan. Lebemidanaan. Le
dicapai tidaklahdicapai tidaklah

ban hukum, tetban hukum, te
ahatan.hatan.

demikian, jikademikian, jik
baik dalabaik dala
mkanmkan

COPY
asan yaasan y

eh karena kekeh karena k
apat terjadi, daapat terjadi, da

ak ada kemungkak ada kemung
na ini sangat da ini sangat d

dapat medapat m
apa



152 EKSISTENSI HUKUMAN MATI: Antara Realita dan Desiderata

pidana pokok. Dalam Pasal 67 Konsep KUHP 2015 disebutkan bahwa 
hukuman mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu 
diancamkan secara alternatif. Dalam Pasal 89 Konsep KUHP, disebutkan 
bahwa hukuman mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir 
untuk mengayomi masyarakat. Hal ini berarti bahwa selama masih ada 
upaya lain yang bisa digunakan untuk mengayomi masyarakat, maka 
pidana mati tidak dijatuhkan.

Ketentuan lain mengenai pidana mati, misalnya dalam Pasal 90 yang 
menyatakan:
1. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati 

oleh regu tembak;
2. Pelaksanakan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum;
3. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit 

jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit 
jiwa tersebut sembuh;

4. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi 
terpidana ditolak Presiden.

Selain itu, Konsep KUHP juga mengatur mengenai penundaan 
hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 91, yaitu:
1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 

selama sepuluh tahun, jika;
a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana mati tidak terlalu besar.
b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk 

memperbaiki.
c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak 

terlalu penting.
d. Ada alasan meringankan.

2. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan 
perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi 
pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan 
perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka 
pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
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Pasal 92 menyebutkan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati 
ditolak, dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun 
bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat 
diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. 
Modifikasi terhadap hukuman mati ini dimaksudkan untuk mencapai 
tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 55 Konsep KUHP, yang 
menyebutkan:
1. Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia.

Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Raphael Lemkin280 
pada tahun 1944. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Yunani, 
yaitu geno, yang berarti ras dan kata Latin cidium yang bermakna 
membunuh. Meskipun terdapat berbagai macam pengertian ataupun 
definisi mengenai genosida, namun sebagian besar pengertian yang 
mengatur tentang genosida adalah tetap mencerminkan kedua elemen 
etimologik tersebut.

Genosida selalu dikaitkan dengan pembunuhan terhadap etnis 
ataupun ras. Goldstein281 menyejajarkan genosida dengan pembersihan 

280 Arie Siswanto, Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 
2005, Hlm. 48.

281 Ibid.
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etnis (ethnic cleansing) yang merupakan tindakan mengusir atau 
memusnahkan kelompok religius atau kelompok etnis tertentu. Meski 
terdapat berbagai macam pengertian dan juga perbedaan di dalamnya, 
namun menurut penulis dapat diketahui bahwa genosida dapat 
menyangkut dua hal. Pertama, secara objektif istilah tersebut menunjuk 
pada tindakan pemusnahan masal, dan kedua, secara subjektif yang 
menjadi target ataupun sasaran adalah kelompok tertentu. Definisi 
yang lebih komprehensif dapat ditemukan di dalam Convention on The 
Prevention and Punishment of The Crime of Genocide yang diterima oleh 
Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948. Konvensi tentang 
genosida tersebut merupakan salah satu upaya masyarakat internasional 
untuk membasmi ataupun menghambat genosida yang dianggap sebagai 
kejahatan internasional, bertentangan dengan tujuan PBB dan penduduk 
dunia (crime under international law, contrary to the spirit and the aims of 
The United Nations and condemned by civilized world).282

Adapun pengertian tentang genosida yang terdapat dalam Konvensi 
Genosida menyatakan bahwa:283 In the present convention, genocide 
means any of the following act commited with intent to destroy, in whole 
or in part, a national, ethnical, racial or religius groups such as: killing 
members of the group, causing serious bodily or mental harm to members 
of the group, deliberetly inficting on the group condition of life calculated 
to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing 
measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring 
children of the group to another group.

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk memudahkan dalam mem-
pelajari, genosida dapat penulis terjemahkan sebagai perbuatan untuk 
menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau 
agama yang mempunyai unsur-unsur seperti:
1) Membunuh anggota kelompok.
2) Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 

anggota kelompok.
3) Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan 

kemusnahan.

282 Ibid.
283 Ibid., Hlm. 49.
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4) Tindakan paksa pencegahan kelahiran terhadap kelompok.
5) Pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok 

lain.

Bertitik tolak pada definisi tersebut, Yoram Dienstein menyatakan 
bahwa esensi dari genosida bukanlah pemusnahan kelompok target 
secara aktual, melainkan kehendak untuk memusnahkan kelompok 
tersebut sehingga menimbulkan dua konsekuensi logis. Pertama, ketika 
suatu kelompok dimusnahkan tanpa si pelaku mempunyai kehendak 
untuk menimbulkan akibat tersebut, genosida dianggap tidak ada. 
Kedua, pembunuhan terhadap seorang individu bisa saja diketegorikan 
sebagai genosida, manakala pembunuhan tersebut merupakan bagian 
dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok 
tempat individu tersebut menjadi bagiannya.

Menurut Konvensi Genosida Tahun 1948, kelompok yang dapat 
menjadi sasaran genosida adalah kelompok rasial, kelompok religius, 
kelompok nasional, dan kelompok etnis yang mempunyai berbagai 
macam kriteria. Keenam kriteria ini adalah sebagai berikut.
1) Kelompok itu memiliki nama sendiri sebagai cerminan identitas 

kolektif.
2) Mereka yang menjadi anggota kelompok itu meyakini bahwa mereka 

berasal dari nenek moyang yang sama.
3) Mereka yang menjadi anggota kelompok itu merasa bahwa mereka 

memiliki pengalaman sejarah yang sama.
4) Kelompok itu memiliki budaya yang sama.
5) Kelompok itu haruslah merasa memiliki keterkaitan dengan wilayah 

tertentu.
6) Para anggota kelompok haruslah menganggap diri mereka sebagai 

suatu kelompok.

Kebanyakan orang meyakini bahwa konflik etnis dipicu oleh masalah 
yang sederhana dan jelas, yakni kebencian turun-temurun (ancient hatreds) 
yang ada di antara kelompok etnis yang berlainan. Statuta Roma 1998 
secara literal juga mengadopsi definisi genosida yang terdapat di dalam 
Konvensi 1948. Artikel 6 Statuta Roma antara lain menyebutkan bahwa: 
“…genocide means any of the following acts committed with intent to 
destroy, inwhole or in part, a national, etnical, racial or religious group, 
as such:
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1) Killing members or group;
2) Causing serious bodily or mental harm to member of the group;
3) Deliberately inflicting on the group conditional of life calculated to 

bring about its physical destruction in whpole or in parts;
4) Imposing measures intented to prevent births within the group;
5) Forcibily transferring children of the group to another group”.

Lebih jauh lagi, Statuta Roma 1998 juga menegaskan bahwa yang 
dapat memikul pertanggungjawaban pidana bukan hanya mereka yang 
secara individual langsung melakukan tindakan genosida, melainkan juga:
1) Mereka yang secara bersama-sama melakukan genosida dan mereka 

yang melakukan genosida melalui orang lain.
2) Mereka yang memerintahkan, meminta, atau mendorong dilakukannya 

genosida yang kemudian benar-benar terjadi atau dicoba untuk 
dilakukan.

3) Mereka yang membantu pelaksanaan genosida atau percobaan 
genosida, termasuk menyediakan sarana untuk itu.

4) Mereka yang secara sengaja memberikan sumbangan bagi pelaksanaan 
atau percobaan genosida.

5) Mereka yang secara langsung dan secara terbuka mendorong orang 
lain untuk melakukan genosida.

6) Mereka yang mencoba melakukan genosida dan telah mulai melakukan 
tindakan mewujudkan tindakan genosida, namun tindakan genosida 
yang dikehendaki itu tidak dapat terwujud karena adanya faktor-faktor 
di luar diri pelaku. Dalam konteks ini, seseorang yang secara sengaja 
dan sukarela menarik diri dari melakukan percobaan genosida tidak 
akan dijatuhi pidana.

Dalam rumusan yang lebih singkat, sebenarnya substansi Statuta 
Roma 1998 mengenai persekongkolan, penyertaan, pembantuan, dan 
percobaan melakukan genosida juga dimuat di dalam Konvensi Genosida, 
Statuta ICTY, dan Statuta ICTR. Secara persis, ketiga instrumen hukum 
itu mewujudkan bahwa yang dapat dikenai pidana adalah mereka yang 
melakukan:
1) Genocide;
2) Conspiracy to commit genocide;
3) Direct and public incitement to commit genocide;
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4) Attempt to commit genocide;
5) Complicity in genocide.

Istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (crimes against humanity) 
sebagai suatu kategori dari kejahatan internasional mulai dikenal di dalam 
join declaration pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 28 
Mei 1915. Pernyataan bersama dari tiga negara ini dibuat untuk mengutuk 
tindakan Turki yang membantai lebih dari satu juta warga Turki dari 
keturunan Armenia. Oleh pernyataan bersama itu, tindakan pembantaian 
terhadap orang-orang Armenia itu disebut sebagai “kejahatan terhadap 
peradapan dan kemanusiaan” (crimes against civilization and humanity).

Kodifikasi yang lebih jelas terhadap tindakan yang tergolong sebagai 
“kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan” ini, selanjutnya 
dimuat di dalam Konstitusi Mahkamah Kejahatan Perang Nuremberg 
yang dibentuk di penghujung Perang Dunia II. Seraya menegaskan bahwa 
“kejahatan terhadap kemanusiaan” merupakan hukum internasional 
yang berkembang melalui kebiasaan, Konstitusi Mahkamah Nuremberg 
menyatakan bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan” mencakup 
tindakan-tindakan, “…..murder, extermination, enslavement, deportation, 
and other inhuman acts committed against any civilian population, before 
or during the war, or persecution on political, racial or religious grounds 
in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of 
the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country 
where perpetrated”.

Dalam Statuta Roma 1998, terdapat perluasan pengaturan pengertian 
tentang kualifikasi kejahatan dalam perkosaan, yaitu diperluas juga dengan 
perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, 
ataupun bentuk lain dari kekerasan seksual yang sama berat. Kejahatan 
kemanusiaan merupakan perbuatan dengan sengaja sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil, 
dan kejahatannya tersebut antara lain:
1) Pembunuhan
 Merupakan serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang 

dapat diartikan bahwa sebagaiman perbuatan tersebut terdiri dari 
serangkaian tindakan yang berkaitan dengan atau merupakan tindak 
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lanjut dari kebijakan suatu negara ataupun organisasi internasional 
untuk melakukan kejahatan pembunuhan tersebut.

2) Pemusnahan
 Dalam hal ini, pemusnahan dapat diartikan sebagai tindakan yang 

juga meliputi penerapan kondisi tertentu yang bersifat mengancam 
kehidupan secara sengaja, antara lain berupa menghambat akses 
terhadap makanan dan juga obat-obatan yang diperkirakan dapat 
membawa kehancuran bagi sebagian atau seluruh penduduk.

3) Perbudakan
 Perbudakan dapat diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan 

hak milik terhadap objek yang berupa orang, termasuk tindakan 
mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak.

4) Deportasi
 Deportasi ataupun pemindahan paksa yang dalam hal ini dikenakan 

terhadap penduduk dapat diartikan sebagai tindakan yang merelokasi 
penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lain dari tempat 
di mana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang bisa 
dibenarkan oleh hukum internasional.

5) Pencabutan kebebasan sewenang-wenang
 Pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang dapat diartikan 

sebagai pemotongan ataupun pengaturan kebebasan individu untuk 
menentukan nasib sendiri, yang semuanya diatur secara menyeluruh 
dengan disertai ancaman, baik itu secara fisik maupun psikis.

6) Penyiksaan
 Menurut Arie Siswanto284, penyiksaan adalah pengenaan rasa sakit 

atau penderitaan fisik maupun mental secara sengaja atas seseorang 
yang ditahan atau berada di bawah kekuasaan pelaku. Meski 
demikian, rasa sakit atau penderitaan yang bersifat inheren, insidental, 
atau semata-mata muncul dari pengenaan sanksi yang sah tidak dapat 
dikategorikan sebagai penyiksaan.

7) Pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya
 Dalam hal ini, dapat dicontohkan kehamilan secara paksa yang 

bertujuan untuk mendapatkan etnis baru dan memusnahkan etnis 
lama, yaitu penyekapan secara tidak sah atas seorang perempuan yang 
dibuat hamil secara paksa, dengan maksud memengaruhi komposisi 

284 Ibid., Hlm. 63.
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etnis suatu populasi. Namun, hal tersebut tidak dapat ditafsirkan 
memengaruhi hukum nasional yang menyangkut kehamilan.

8) Penganiayaan atau penindasan
 Penindasan dapat dimaknai sebagai penyangkalan keras secara sengaja 

terhadap hak-hak dasar manusia dengan cara yang bertentangan 
dengan hukum internasional, dengan dasar identitas kelompok atau 
identitas kolektif.

9) Penghilangan paksa
 Penghilangan secara paksa dapat diartikan bahwa pemusnahan 

ataupun penghilangan terhadap kelompok etnis ataupun individu 
tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan ras tertentu dan hal 
tersebut bertujuan untuk mengurangi populasi suatu etnis tertentu. 
Dalam hal ini, dapat dikategorikan sebagai penangkapan, penahanan, 
atau penculikan terhadap seseorang atau kelompok tertentu atas dasar 
wewenang dan dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun 
organisasi politik yang kemudian diikuti penolakan dari pelaku 
untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut untuk memberi 
keterangan tentang keberadaan orang yang ditangkap, ditahan, 
ataupun diculik tersebut, dengan maksud menjauhkan orang-orang 
yang dirampas kemerdekaannya tersebut dari perlindungan hukum 
dalam waktu yang relatif lama

10) Apartheid
 Merupakan tindakan tidak manusiawi yang memiliki karakter yang 

sama dalam tindakan pemusnahan massal, yang dalam hal ini 
berdasarkan warna kulit, yang dilakukan dalam konteks penindasan 
sistematik yang terlembagakan dan dalam konteks dominasi suatu 
kelompok rasial atas kelompok rasial lain, dengan maksud untuk 
mempertahankan rezim yang melakukan penindasan tersebut.

Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM), terdapat beberapa pasal di dalam DUHAM 
yang tidak memperbolehkan pidana mati, antara lain berdasarkan Pasal 
3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, 
dan keamanan pribadi”. Bentuk yang paling ekstrem dari pelanggaran 
hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmani atau 
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rohani dari seseorang ataupun dari kelompok.285 Pidana mati jelas telah 
melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi pidana mati telah 
dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan keamanan pribadinya. 
Bagaimanapun juga, pidana mati adalah hukuman yang sangat melanggar 
hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara 
lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun, seperti 
kasus Rwanda dan Yugoslavia, pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar 
dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena pidana mati 
di zaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, 
meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan 
berbagai cara, seperti digantung, ditembak, dan disuntik. Bagaimanapun 
caranya, pidana mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup 
dari seseorang.

Jika hukuman mati ditinjau menurut Kovenan Internasional tentang 
Hak Sipil Politik, yaitu Pasal 6 ayat (1), dikatakan bahwa pada setiap insan 
manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. 
Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas 
kehidupannya. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM, bahwa 
pelaksanaan eksekusi mati telah melanggar Pasal 6 ayat (1), eksekusi 
mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak 
hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat 
(1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun banyak negara yang belum 
menghapuskan pidana mati, antara lain Indonesia, Cina, dan Irak, yang 
menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan 
yang jelas terhadap pelaksanaan pidana hukuman tersebut, baik itu 
dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan 
di persidangan. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan 
konsep the rule of law dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu 
persamaan kedudukan di muka hukum dan juga terdapatnya peradilan 
yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman 
yang merdeka.

Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik 
menyatakan bahwa: “Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana 
mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling 

285 Leah Levin, Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm. 45.
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berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan 
demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan 
ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 
Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan 
dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang”. Lebih lanjut, 
Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur 
bahwa: “Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak 
untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, 
pengampunan, atau keringanan pidana mati dapat diberikan dalam segala 
bab”. 

Dalam hal ini, menurut uraian di atas, penulis mencoba berpendapat 
dengan memperhatikan beberapa aspek, karena dalam memahami suatu 
peraturan, hendaknya diperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis 
dalam dilakukannya ataupun diterapkannya pidana mati. Meskipun dalam 
HAM, pidana mati dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal 3 DUHAM 
dan juga banyak dari negara di dunia yang telah menghapuskan pidana 
mati.

Di samping pengaturan tentang hak dasar, yaitu hak untuk hidup yang 
diatur dalam DUHAM tersebut, yang dalam hal ini dihubungkan dengan 
pidana mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut, 
yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya derogable 
rights, yaitu dalam hal yang pertama: “a public emergency which threatens 
the life of nation” dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan 
hak-hak kebebasan dasar. Dengan syarat, bahwa kondisi keadaan darurat 
(public emergency) tersebut harus diumumkan secara resmi (be officially 
proclaimed), bersifat terbatas, serta tidak boleh diskriminatif.286

Hal tersebut diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang menyatakan, 
dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa 
dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara 
resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-
upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan 
kovenan ini. Sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan 
ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan 

286 Muladi (ed)., Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan 
Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm. 101.
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kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan 
tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, dan asal-usul sosial. Dengan demikian, vonis mati yang 
dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, 
karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan 
memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR.

Jika kita lihat penjelasan di atas, maka hukuman mati masih 
diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sangat 
berat, meskipun hukuman mati tersebut dianggap bertentangan dengan 
hak asasi manusia. Alasan bahwa hukuman mati masih digunakan sebagai 
salah satu sarana dalam mencegah kejahatan, di antaranya:287

a. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. 
Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini, sebab “mayatnya 
telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.

b. Pidana mati merupakan suatu alat represif yang kuat bagi pemerintah.
c. Dengan alat represif yang kuat ini, kepentingan masyarakat dapat 

terjamin sehingga dengan demikian, ketenteraman dan ketertiban 
hukum dapat dilindungi.

d. Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum, diharapkan 
timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.

e. Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati, diharapkan 
adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-
unsur jahat dan buruk, dan diharapkan akan terdiri atas warga yang 
baik saja.

Menurut penulis, hukuman mati dapat dilakukan, meskipun hal 
tersebut sama saja menghilangkan nyawa seseorang dan bertentangan 
dengan ketentuan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Namun, yang 
menjadi permasalahan adalah jika si pelaku kejahatan telah melakukan 
kejahatan berat, seperti menghilangkan nyawa orang lain ataupun 
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan berat lainnya. 
Maka, pidana mati bisa dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana dan dalam rangka mengayomi masyarakat 
dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kehidupannya. Dalam 
pelaksanaan pidana mati, tetap harus dipertimbangkan hak-hak terpidana. 

287 Djoko Prakoso,  Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 25.
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Kebijakan hukum pidana di Indonesia masih menganggap pidana mati 
sebagai salah satu sarana (penal) dalam pencegahan kejahatan. Beberapa 
kejahatan dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk 
Konsep KUHP, masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu 
jenis sanksi, terutama untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap 
berat dan meresahkan. Tujuan dari kebijakan hukum pidana, selain untuk 
pencegahan kejahatan, juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan 
kepada penggunaan sanksi pidana saja, harus ada upaya lain (non penal) 
yang  juga perlu dilakukan. Hal ini didasarkan kepada alasan, bahwa 
faktor-faktor terjadinya kejahatan semuanya berada di luar jangkauan 
hukum pidana, dan juga adanya keterbatasan dari hukum pidana dalam 
mencegah terjadinya kejahatan.

Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan 
dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks 
dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajar jika hukum pidana 
mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya, karena 
seperti menurut Sudarto288: “penggunaan hukum pidana merupakan 
penanggulangan suatu gejala (Kurieren am Symptom) dan bukan suatu 
penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”. 

Jadi, keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga 
disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. 
Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk 
mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekadar untuk mengatasi 
gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana 
bukanlah merupakan “pengobatan kausatif”, tetapi hanya sekadar 
”pengobatan simptomatik”. Pengobatan simptomatik melalui obat berupa 
’sanksi pidana’, ini pun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga 
masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih, obat “pidana” itu 
sendiri mengandung sifat-sifat kontradiktif paradoksal dan unsur-unsur 
negatif yang membahayakan, atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan 
efek-efek sampingan yang negatif. 

Di samping itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum 
pidana selama ini sangat terbatas dan “fragmentair”, yaitu terfokus pada 

288 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Mayarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 5.
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dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek 
preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (treatment atau kurieren) 
melalui sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang 
tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun 
prevensi general) dan bukan untuk ”mencegah agar kejahatan itu (secara 
struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain, keterbatasan kemampuan 
hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan 
selama ini, yaitu pemidanaan individual/personal, dan bukan pemidanaan 
yang bersifat struktural/fungsional. 

Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh 
sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan 
perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. “Sisi lain yang bersifat struktural/
fungsional” ini, misalnya, pihak korban/penderita lainnya dan struktur/
kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/
tindak pidana. Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan 
hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis 
pidana (sebagai obat/remedium) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam 
perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi 
pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif (keharusan), seperti 
halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem 
demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim 
untuk memilih pidana (obat) mana yang dianggapnya paling tepat bagi 
si terpidana. Akhirnya, patut pula dikemukakan bahwa keterbatasan 
hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum 
pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana 
pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan 
organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana, 
maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua 
ini tentunya juga menuntut biaya operasional yang cukup tinggi, terlebih 
menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Dari uraian di atas, dapatlah diidentifikasikan sebab-sebab keterbatasan 
kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu 
sebagai berikut.
a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar 

jangkauan hukum pidana.
b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana 

kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan 
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sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat 
kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-
ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).

c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya 
merupakan ”kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana 
hanya merupakan ”pengobatan simptomatik” dan bukan ”pengobatan 
kausatif”.

d. Sanksi hukum pidana merupakan ”remedium” yang mengandung 
sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek 
sampingan yang negatif.

e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak 
bersifat struktural/fungsional.

f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana 
yang bersifat kaku dan imperatif.

g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung 
yang lebih bervariasi dan lebih menuntut ”biaya tinggi”.

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep 
pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/
perawatan si pelaku kejahatan (the treatment of offenders) yang melahirkan 
pendekatan humanistik, ide individualisai pidana, dan tujuan pemidanaan 
yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, 
reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial, dan 
sebagainya). Pendekatan humanistik individual yang demikian memang 
sepatutnya dilakukan, namun patut dicatat, bahwa yang memerlukan 
perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana, 
tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/
penyembuhan dan pembinaan. 

Dengan demikian, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan 
kejahatan) seyogianya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang 
integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun dengan 
sarana “non penal”, baik dengan melakukan “pembinaan atau 
penyembuhan terpidana/pelanggar hukum” (treatment of offenders), 
maupun dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat” (treatment 
of society). Pengertian treatment of society dapat dilihat dalam arti 
upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang 
menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan 
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sosial-ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup 
yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial, dan sosial).
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