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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia 

yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi 

masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium ibi societies ibi 

ius. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan 

hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam 

bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak 

dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang 

bermasyarakat (zoon politicon).1 

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi 

sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, 

sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas 

hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan 

hukum (rechtszekerheid).2 

Indonesia merupakan salah satu Negara dari sekian banyak Negara yang 

masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Dalam 

hukum positif Indonesia, kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. 

KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam 

                                                        
1  Darji Darmodiharjo & Shidarta.Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat 
Hukum Indonesia,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1995),hal.73 
2 Saut Panjaitan,Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas,Pengertian dan Sistematika) 
,(Palembang:Universitas Sriwijaya,1998), hal.57 
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pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati 

termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama.3 

Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana mati dituangkan dalam 

KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut : 

Pasal 10. Pidana terdiri atas : 

a. Pidana Pokok : 

1. Pidana Mati 

2. Pidana Penjara 

3. Kurungan 

4. Denda 

b. Pidana Tambahan 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim.4 

Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa 

lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas 

keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan. 

Pro dan Kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang 

baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi 

semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini pernah diangkat oleh 

J.E.Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul Pidana Mati dalam Negara Pancasila 

(telah dipublikasikan dalam judul yang sama). Apakah pidana mati hanya 

                                                        
3Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana,(Jakarta:Grafindo Persada,2002),hal.25 
4Moeljatno,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,(Jakarta:Bumi Aksara,2005),hal.5-6 
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merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat penegak untuk 

mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan 

berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungan 

terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka 

adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik, merupakan salah satu alasan 

beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai 

eksistensi pidana mati di Indonesia.5 

Pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana 

pokok. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP 

yaitu6 

1. Pasal 104     :Makar membunuh kepala Negara 

2. Pasal 111 ayat (2) :Mengajak Negara Asing untuk menyerang Indonesia. 

3. Pasal 124 ayat (3) :Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat 

 Indonesia dalam keadaan perang. 

4. Pasal 140 ayat (4) :Membunuh kepala Negara sahabat. 

5. Pasal 340     :Pembunuhan berencana. 

6. Pasal 365 ayat (4) :Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih   

bersekutu pada waktu malam hari dengan cara    

membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan 

seseorang mengalami  luka berat atau mati. 

                                                        
5 J.E.Sahetapy,Pidana Mati dalam Negara Pancasila, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2007),hal.5-6 
6 Makalah Seminar Nasional mengenai “Dinamika Eksekusi Putusan Hukuman Mati”. 
Diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pelita 
Harapan ( PUSAKA FH Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Masyarakat Hukum Pidana dan 
Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), pada hari/tanggal kamis, 29 Januari 2015 bertempat di 
Gedung D R.502 Universitas Pelita Harapan,Lippo Karawaci, Tangerang. 
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7. Pasal 444  :Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, 

 sehingga  mengakibatkan orang mati. 

8. Pasal 124 bis :Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, 

 pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja 

dalam perusahaan pertahanan Negara. 

9. Pasal 127 dan 129 :Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan 

  keperluan angkatan perang. 

10. Pasal 386 ayat (2) :Pemerasan dengan pemberatan. 

Pengaturan pidana mati dalam konsep rancangan KUHP diatur dalam 

beberapa Pasal seperti : Pasal 66, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90. 

Terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam 

konsep rancangan KUHP seperti dalam Pasal 215, Pasal 228, Pasal 237, Pasal 

242, Pasal 244, Pasal 247, Pasal 262 ayat (2), Pasal 269 ayat (2), Pasal 394 ayat 

(1) dan (2), Pasal 395 ayat (1) dan (2), Pasal 369, Pasal 397, Pasal 398 dan Pasal 

399.7 

Pengaturan Pidana mati di Luar KUHP Antara lain : 

1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 59 Ayat 

2 

2. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia 

                                                        
7 Rancangan KUHP 2 Februari 2015 
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3. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

4. Pasal 6 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: 

a. Pasal 113 ayat (2) 

b. Pasal 114 ayat (2) 

c. Pasal 118 ayat (2) 

d. Pasal 119 ayat (2) 

e. Pasal 121 ayat (2) 

f. Pasal 144 ayat (2) 

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

macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan 

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

dijemur dibawah matahari hingga mati, di tumbuk kepalanya dengan alu dan lain-

lain.8 

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan 

eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati 

sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap 

membahayakan kepentingan umum atau Negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki 

                                                        
8 Andi Hamzah, Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia,1984), hal.47 
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lagi, sedangkan mereka yang berkontra terhadap pidana mati lazimnya 

menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan 

merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah 

eksekuasi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim. 

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana 

mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, 

Barda Namawi Arief, Oemr Senoadji dan T.b Simatupang. Jonkers mendukung 

pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik 

kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk 

menyatakan “pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim 

biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.”9 

Satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional 

Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa : 

“Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya 

perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada 

kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat 

selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu 

(pelaku tindak pidana)”10 

Pada gelombang pertama Januari 2015 narapidana yang ditembak mati 

adalah Namaona Denis (Malawi), Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil), Daniel 

Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (Nigeria), Ang Kim Soei alias Kim Ho 

alias Ance Tahir (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) dan Rani Andriani 
                                                        
9Ibid, hal.25-26 
10  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya 
Bakti,2005), hal.238 
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alias Melisa Aprilia (Indonesia). Sedangkan gelombang kedua 29 April 2015 

adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran  (Australia), Martin Anderson, 

Raheem Agbaje, Sylvester Obiekwe Nwolise dan Okwudili Oyatanze 

(Nigeria), Zainal Abidin  (Indonesia), Rodrigo Gularte (Brazil).11 

Terpidana perempuan asal Filipina, Mary Jane Veloso batal dieksekusi 

terkait adanya bukti hukum baru yang diajukan tim pengacara. Disebutkan bahwa 

Mary Jane bukan pelaku utama, melainkan hanya korban dari perdagangan 

manusia. Pada saat-saat terakhir, Presiden Filipina Benigno Aquino memohon 

kepada Pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi agar tidak melaksanakan 

eksekusi terhadap warganya Mary Jane Veloso, satu-satunya perempuan dari 

Sembilan orang yang akan dieksekusi. Ini untuk ketiga kalinya, Benigno Aquino 

meminta Jokowi membatalkan eksekusi mati Mary Jane. Salah satu alasan yang 

dikemukakan Presiden Filipina adalah Mary Jane justru bisa menjadi saksi kunci 

dalam penyelidikan sindikat narkoba di Filipina. Seorang perempuan yang 

disebut-sebut sebagai perekrut Mary Jane untuk membawa koper berisi heroin ke 

Indonesia, diberitakan telah menyerahkan diri kepada aparat keamanan Filipina.12 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat 

kiranya diangkat rumusan  masalah, yaitu : 

1. Apakah pidana mati masih perlu dipertahankan dalam sistem hukum 

pidana di Indonesia berkenaan dengan tujuan penghukuman? 

                                                        
11  http://www.jpnn.com/read/2015/04/30/301183/50-Terpidana-Mati-Narkoba-Tunggu-Giliran-
Eksekusi diakses pada 17 juli 2015 
12  http://www.dw.com/id/8-terpidana-mati-narkoba-dieksekusi-serentak/a-18414297 diakses pada 
tanggal 18 Juli 2015 



  8

2. Bagaimana pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam prespektif 

kemanfaatan dan keadilan hukum ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis mengapa pidana mati masih 

dipertahankan dan diterapkan di Indonesia. 

2. Untuk menelusuri dan menganalisi mengenai pandangan teori kriminologi 

mengenai hukuman pidana mati Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu : 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan kaijan dalam pengembanan Ilmu Hukum pada 

umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai pengaturan 

hukuman pidana mati. 

b. Hasil penelituan ini sebagai salah satu sumber bagi penelitian lebih 

lanjut dibidang pidana khususnya mengenai hukuman mati. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan 

hukum yang mengatur tentang hukuman pidana mati di Indonesia 

b. Memberikan bahan masukan kepada mereka yang ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai pidana mati di Indonesia berdasarkan hukum pidana dan teori 

kriminologi 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, penulis akan 

menguraikan satu persatu baik bab demi bab guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematikan penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama 

merupakan kerangka teori dimana akan dibahas tinjauan mengenai sejarah pidana 

di Indonesia. Pada bagian kedua terdapat kerangka konseptual yang mencakup 

pengertian pidana, pidana mati dan teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan 

kejahatan yang bersangkutan dengan pidana mati. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode yang digunakan dalam menyelesaikan 

skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif 

yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para 

ahli dan teori-teori. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab  analisis hasil penelitian, maka akan menganalisis dua hal 

penting, yaitu untuk mengetahui alasan mengapa pidana mati masih diterapkan 

dan dipertahankan dalam sistem hukum di Indonesia dan pandangan teori-teori 
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kriminologi mengenai kejahatan yang menyebabkan dijatuhinya hukuman 

mati/pidana mati. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. Dalam bab ini dikemukakan beberapa hal yang menjadi 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dari Bab pertama hingga bab 

empat. 
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