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BAB 1  

PENDAHULUAN  

  

1.1.Latar Belakang Masalah  

Hukuman mati adalah bentuk sanksi guna memberantas suatu kejahatan, dan 

merupakan bentuk akibat tertinggi dari suatu pelanggaran yang bertujuan untuk 

menimbulkan efek jera serta pencegahan bagi pelaku kejahatan dari dalam maupun 

luar negeri.1 Pada “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” yang biasa disingkat 

KUHP terdapat beberapa aspek kejahatan yang berujung pada vonis hukuman mati 

diantaranya, niat untuk membunuh presiden dan wakil presiden, menjalin hubungan 

dengan negara asing lain yang mengakibatkan perang, pengkhianatan kepada 

negara dengan memberikan informasi saat perang, menciptakan atau membuat 

kerususuhan mudah terjadi, pembunuhan berencana, terorisme, dan pengedar 

narkoba.   

Undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati terhadap kejahatan 

narkotika ini pada awalnya ditujukan kepada pengguna dan pengedar narkotika.  

Maraknya penggunaan dan pengedaraan narkotika di era 1990 membuat Presiden 

Soeharto mengambil keputusan yang berujung pada lahirnya undang-undang no.22 

tahun 1997 dan undang-undang no.5 tahun 1997 tentang penggunaan dan peredaran 

zat psikotropika secara illegal dimana terdapat hukuman mati terhadap pengguna 

dan pengedar narkoba. Akan tetapi seiring berjalan nya waktu Indonesia  

 
1 Satochid Kartanegara,Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah. Bagian Satu Balai Lektur Mahasiswa. 
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mengamandemen undang-undang tersebut pada tahun 2009 di era pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhuyono. Undang-undang no.35 tahun 2009 yang 

berubah dari undang-undang yang sebelumnya dapat menjatuhkan hukuman mati 

terhadap pengguna dan pengedar, kini dirubah menjadi pengedar narkoba saja 

karena bagi pengguna akan dilakukan rehabilitasi. Selain amandemen 

undangundang tersebut, penunjukan timeline 2009-2015 sangat penting karena 

terdapat penolakan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden 

Jokowi yang berdampak langsung kepada hubungan bilateral kedua negara. 2  

Implementasi hukuman mati bagi bandar narkoba ditinjau dari aspek hak asasi 

manusia yang menunjukan bahwa penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba 

harus dilakukan untuk melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan 

membunuh satu orang. Hukuman mati bagi pengedar narkotika tidak bertentangan 

dengan hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan konvensi internasional 

hak sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia.   

Banyaknya kejahatan dalam pengedaran narkoba berskala besar membuat 

negara-negara di dunia memiliki kebijakan atau mekanisme sendiri dalam 

menanggulangi kasus tersebut. Salah satunya adalah pemerintah Indonesia di era 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengamandemen 

undang-undang guna mencegah pengedaran narkoba yang semakin meluas 

Indonesia. Dengan undang-undang tersbut pemerintah Indonesia bertujuan untuk 

memutus jaringan peredaran narkoba yang berasal dari dalam maupun luar negeri.  

 
2 R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politia. 1960, hal.140.  
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Dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba Presiden Joko Widodo 

secara tegas mendukung penuh implementasi hukuman mati bagi pengedar narkoba 

dari dalam maupun luar negeri, hal ini dikarenakan bahwa Indonesia memiliki 

jumlah angka usia produktif yang sangat tinggi, ini jelas merugikan bagi generasi 

Indonesia di masa depan. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang tidak bisa 

dianggap remeh pada era Presiden Joko Widodo. Indonesia yang merupakan negara 

hukum sudah sepantasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, inilah yang 

merupakan kekeliruan banyak orang tentang hak asasi manusia yang dipandang 

Indonesia secara hukum. Implementasi hukuman mati di Indonesia merupakan 

perlindungan hak asasi manusia bagi banyak orang, karena hukuman mati termasuk 

“extraordinary crime” yang merugikan banyak orang.3  

Dengan adanya undang-undang tersebut Indonesia memperketat jalur-jalur 

masuk ke dalam negeri seperti bandar udara dan pelabuhan, hasilnya Indonesia 

berhasil menangkap pengedar-pengedar narkoba dari dalam dan luar negeri.4 Sesuai 

undang-undang Indonesia sudah seharusnya menjatuhkan hukuman mati bagi 

pengedar tersebut tetapi nyatanya terdapat banyak rintangan yang menjadi 

tantangan bagi Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba dan 

mengimplementasikan hukuman mati. Dari banyaknya penangkapan yang berhasil 

oleh aparat penegak hukum Indonesia terdapat warga negara asing didalamnya.   

 
3 “Politik Hukuman Mati Di Indonesia: Masa Kolonial Sampai Pasca Orde Baru.”Jalan Panjang                                 
Menghapus Praktik Hukuman Mati Di Indonesia. Menteng, Jakarta: Imparsial, 2006.10-   
                 13  

4 http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalam-pemberantasan.html   
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Dua diantaranya adalah warga negara Brasil yaitu Rodrigo Muxfeld Gularte dan 

Marco Archer.  

Rodrigo Gularte sering berlibur di Indonesia untuk berselancar, hal ini diketahui 

bahwa didalam passpornya terdapat beberapa kali cap imigrasi Indonesia. Tetapi ia 

kemudian didapati menyelundupkan kokain dalam alat selancar seberat 5 kilogram 

dan di vonis hukuman mati di dalam pengadilan Indonesia. Sedangkan Marco 

Archer yang juga warga negara Brasil juga didapati membawa 13 kilogram kokain 

pada tahun 2003 dan dijatuhi hukuman mati. Implementasi hukuman mati tersebut 

tidak hanya terjadi pada warga negara Brasil melainkan terjadi pada beberapa warga 

negara yaitu ; Australia, Nigeria, dan Kenya.   

Dalam rangka melindungi warga negaranya pemerintah Brasil melakukan 

berbagai hal termasuk diplomasi dan komunikasi langsung antar Presiden Indonesia 

dan Presiden Brasil. Tetapi hasilnya tidak menyenangkan bagi Brasil karena 

Indonesia tetap menjalankan hukuman mati. Hal ini membuat banyaknya kerugian 

yang ditimbulkan oleh hukuman mati tersebut, belum lagi reaksi keras dan kecaman 

dunia Internasional yang memojokan Indonesia menjadi tantangan bagi Indonesia 

dalam memerangi pengedaran narkoba dan implementasi hukuman mati. Hal 

tersebut adalah alasan mengapa topik ini sangat penting dan menarik, Bagaimana 

dampak hukuman mati atas kejahatan narkotika terhadap hubungan bilateral  

Indonesia-Brasil periode 2009-2015.  

  

  



 

 5 

  

1.2.Rumusan Masalah  

Sejauh ini, sudah banyak bentuk kerjasama yang terjalin dengan baik antara 

Indonesia dengan Brasil di berbagai bidang. Hal ini membuat tidak sedikit 

guncangan di dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Brasil. Dengan 

penjelasan tersebut penulis merumuskan masalah dari penelitian yaitu ;  

  

Bagaimana dampak hukuman mati warga negara Brasil terhadap hubungan 

bilateral Indonesia-Brasil serta pandangan publik dan sikap Indonesia terhadap 

penolakan credential letter ?  

  

1.3.Tujuan penelitian   

Adanya beberapa tujuan dari ditulisnya penelitian ini yaitu ;  

1. Mengetahui hubungan bilateral Indonesia dan Brasil sebelum hukuman 

mati   

2. Mengenali dampak hukuman mati terhadap hubungan bilateral Indonesia 

dan Brasil periode 2009-2015  

3. Mengetahui pandangan publik dan sikap Indonesia terhadap penolakan 

credential letter serta penarikan Duta Besar Brasil dari Indonesia.   
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1.4. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu   

1. Kegunaan praktis yang diarahkan bagi para pembaca agar memiliki 

pemikiran dan paradigma yang luas dalam mendalami kebijakan serta 

hubungan bilateral yang ada di dalam penelitian ini sehingga para pembaca 

tidak hanya melihat perkembangan topik tersebut berdasarkan kacamata 

yang hanya memihak pada salah satu pihak yang terlibat, tetapi dapat 

melihat kasus ini secara netral.   

2. Kegunaan teoritis yang diarahkan bagi peneliti selanjutnya yang dapat 

digunakan sebagai modal dan batu loncatan dalam penelitian selanjutnya 

agar bisa dikembangkan.   

  

1.5.Sistematika Penulisan   

Karya ilmiah penelitian ini berjudul “DAMPAK HUKUMAN MATI ATAS 

KEJAHATAN NARKOTIKA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL  

INDONESIA-BRASIL PERIODE 2009-2015” terdiri dari 5 bab yaitu ;  

  

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan tentang awal dari permasalahan serta latar belakang 

dampak hukuman mati terhadap hak asasi manusia dan hubungan bilateral 
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Indonesia dan Brasil. Selain itu, bab ini juga mengandung rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.   

  

Bab II : Kerangka Teori   

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka 

menjelaskan penemuan penulis tentang studi, artikel, jurnal, laporan, serta 

berita mengenai topik penulis yaitu dampak hukuman mati atas kejahatan 

narkotika terhadap hubungan bilateral Indonesia-Brasil periode 2009-2015. 

Sedangkan kerangka teori penulis menjelaskan teori dan konsep-konsep dalam 

hubungan Internasional yang akan penulis gunakan dalam melakukan 

pembahasan mengenai penelitian di bab IV.  

  

Bab III : Metode dan Teknik   

Bab ini menjelaskan bagaimana penulis menguraikan metode penelitian yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan Teknik pengumpulan data. Didalam 

bab ini juga menjelaskan bagaimana penulis menguraikan metode-metode 

dalam penelitian serta menjelaskan bagaimana penulis mendapatkan dan 

mengolah serta menganalisis data tersebut.   
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Bab IV : Hasil dan Pembahasan   

Bab ini berisi uraian dan hasil penulisan diikuti pembahasan dan analisis dengan 

menggunakan teori dan konsep yang telah dipilih yang menjelaskan tentang 3  

hal yaitu :   

1. Hubungan bilateral Indonesia-Brasil sebelum hukuman mati  

2. Dampak hukuman mati terhadap hubungan bilateral Indonesia-Brasil 

periode 2009-2015   

3. Pandangan publik dan sikap Indonesia terhadap penolakan credential letter 

serta penarikan Duta Besar Brasil dari Indonesia.   

  

      

  Bab V : Penutup   

      Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dengan didahului ringkasan dari 

setiap temuan sesuai dengan tujuan penelitian serta kaitan satu dengan lainnya.  

Dalam bab ini akan dipaparkan juga saran-saran penelitian lanjutan jika diperlukan.  

  

  

  

  

 


