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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakanga 

Korupsi merupakan jenis kejahatan yang selalu hadir dalam media-media 

massa di Indonesia. Setidaknya dari penulis mulai belajar membaca sampai tengah 

menyusun tugas akhir, berita mengenai kasus tindak pidana korupsi pasti selalu 

ada. Sudah banyak ahli yang mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu 

‘penyakit’ kronis yang sudah sulit untuk dibasmi. Bahkan , korupsi sendiri sudah 

menjadi budaya yang tak bisa lepas dalam kehidupan masyarakat. 

Korupsi sendiri merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia 

secara berat. Dikarenakan tindak pidana korupsi itu sendiri dapat menimbulkan 

kerugian dalam kehidupan perekonomian negara maupun hak-hak masayarakat. 

Contoh nyata yang dapat kita saksikan dari jahatnya tindak pidana ini sehari-hari 

adalah buruknya sarana dan prasarana serta meningkatnya angka kemiskinan dalam 

masyarakat. Tak heran, jika masyarakat selalu mendesak pemerintah untuk 

menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor yang perbuatan bejatnya baru 

diberitakan oleh media masa. Seperti kasus korupsi bansos atau bantusan sosial 

masyarakat pada saat pandemi COVID-19 yang melibatkan mantan menteri sosial, 

Juliari Batubara, awal tahun 2021 lalu. 

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Bapak ini seketika membuat seluruh 

Indonesia geram. Apalagi, tindakannya tersebut dilakukan disaat pandemi COVID-

19 masih awet mencari mangsa. Adapun penyebaran virus COVID-19 yang tak 

kunjung surut ini betul-betul sangat menyulitkan masyarakat di berbagai faktor. 

Salah satunya faktor ekonomi. Maka dari itu pantaslah masyarakat marah atas apa 

yang diperbuat oleh Pak Juliari beserta rekan-rekannya yang membantunya, bahkan 
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diseluruh platform media sosial, tidak sedikit yang meminta agar Pak JBdihukum 

mati. 

Adapun hukuman mati merupakan pidana paling tua di muka bumi yang 

keberadaan sudah ada pada masa abad kuno. Dari namanya sendiripun, kita sudah 

dapat mengetahui bahwa salah satu sanksi pidana ini merupakan upaya paksa untuk 

menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana. Dikarenakan sifatnya itulah, hukuman 

mati merupakan hukuman terberat dari beberapa sanksi pidana yang ada di dunia 

(Mors dicitur ultimum supplicium) 

Biasanya, hukuman mati diperuntukkan untuk pihak yang telah melakukan 

pelanggaran hukum berat seperti pembunuhan, terorisme, narkotika, dan 

pelanggaran hukum berat lainnya termasuk juga korupsi. Namun, hukuman mati 

sendiri sering dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sehingga 

beberapa negara sudah menghapus hukuman mati sebagai sanksi pidana.  

Pertentangan pertama kali atas hukuman mati diungkapkan oleh Cesare 

Beccaira pada tahun 1764 di dalam bukunya yang berjudul ‘Crimes and 

Punishment’. Beccaira sendiri berpendapat bahwa hukuman mati hanya merusak 

masyarakat dari contoh kebiadaban yang dihasilkannya. Jika nafsu atau kebutuhan 

perang telah mengajari manusia untuk melukai makhluk sesamanya,seharusnya 

hukum yang dimaksud untuk memperbaiki keganasan manusia seharusnya tidak 

dengan cara menambah contoh kebiadaban.  

Perdebatan mengenai eksistensi hukuman mati ini mulai terjadi. Kelompok 

penentang (abolisionis) berpendapat bahwa hukuman mati sangat berlawanan 

dengan Hak Asasi Manusia. Semenjak Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai 

menerbitkan Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, Amnesty 

Internasional pun memcatat sekitarnya pada Tahun 2019, sudah ada 129 buah 

negara yang menghapus hukuman mati dari kehidupan hukum mereka.  

Namun sayang, Indonesia bukan salah satu dari negara yang menghapus 

hukuman mati di regulasi hukum positifnya. Merujuk pada Pasal 10 KUHP, pidana 

mati merupakan salah satu dari pidana pokok yang diberlakukan di Indonesia selain 
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pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Biasanya, 

pidana mati.di.Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak.  

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tidak semata-mata bertujuan untuk 

mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak asasi manusia seseorang, namun 

pelaksanaan hukuman mati lebih kepada pelaksanaan tanggung jawab negara untuk  

melaksanakan kewajiban negara dalam  melindungi warga negaranya.
1 

 Sejauh ini beberapa.tindak.pidana yang pelakunya sering dijatuhi hukuman 

mati adalah pengedar narkoba, pembunuhan berencana dan terorisme.  Namun 

sejauh ini tidak ada kasus tindak pidana korupsi yang pelaku diganjar dengan 

hukuman mati. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri, dijelaskan 

bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati saat perbuatannya tersebut 

dilakukan ketika keadaan tertentu.
2
 

Namun tak mudah untuk menjadi Hakim untuk langsung memvonis pelaku 

dengan hukuman mati. Dikarenakan hal ini terkait dengan hak untuk hidup 

seseorang.  Jika terjadi kesalahan penjatuhan pidana mati dan sudah terlanjur 

dieksekusi, maka putusan tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki.
3
  

Bagaimanapun juga, hukum sebagai instrumen pengaturan.dan.pembatasan 

harus dapat mewujudkan tujuan keadilan bagi masyarakat.
4
 Mengingat tindak 

pidana korupsi merupakan tindak pidana yang susah untuk diberantas, sudah 

sepatutnyalah para penegak hukum untuk lebih teliti dalam penanganannnya. 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

 

                                                           
1
 Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi 

Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 129 
2
 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

3
 Eddy O.S. Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, hlm. 454 
4
 Diya Ul Akmal dan Syafrijal Mughni Madda, 2021, Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor 

Berdasarkan Filsafat Hukum, Supremasi Hukum, Vol. 17 No. 2, Hlm. 45 

https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1326 

 

https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1326
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1. Bagaimana.pengaturan pidana mati terhadap pelaku.tindak.pidana korupsi 

pada masa pandemi COVID-19? 

2. Bagaimana penerapan penjatuhan hukuman mati pelaku tindak pidana 

korupsi di masa pandemi COVID-19? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Menganalisa pengaturan pidana.mati.terhadap.pelaku.tindak.pidana.korupsi 

pada masa pandemi COVID-19. 

2. Mengetahui penerapan penjatuhan hukuman mati pelaku tindak pidana 

korupsi di masa pandemi COVID-19. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitiana 

 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun.tujuan.penulis untuk meneliti bidang tindak.pidana.korupsi dan 

hukuman mati sebagai berikut: 

a Untuk menganalisa pengaturan pidana.mati.terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19. 

b Untuk mengetahui penerapan penjatuhan hukuman,mati.pelaku tindak 

pidana.korupsi di masa pandemi.COVID-19 

 

2. Manfaat Penelitan 

a Manfaat.teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu hukum pidana 

khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan juga penjatuhan 

hukuman mati/ 
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b Manfaat.Praktis: Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

pendidikan hukum kepada masyarakat luas untuk lebih memahami lagi 

tentang tindak  pidana korupsi dan hukuman mati. Serta dapat 

membantu para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya 

khususnya dalam menumpas tindak pidana korupsi diantara kehidupan 

masyarakat. 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

       Penelitian mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati Terpidana Korupsi 

saat Pandemi COVID-19 menggunakan metode penelitian normatif  dengan 

studi kepustakaan. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum dari 

perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum5. 

Adapun penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengolah data 

kualitatif berupa data deskriptif atau naratif (kata-kata, deskriptif situas atau 

perilaku, dan lain-lain6 

 

 

 

 

 

2. Pendekatan Masalah 

 

                                                           
5
 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 12 
6
 Rianto Adi, 2015, Aspek Hukum Dalam Penelitian, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 

Hlm. 9 
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Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini 

berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan 

perbandingan (comparative approach) 

 

3. Sumber Data 

 

Dikarenakan penelitian Pelaksanaaan Hukuman Mati 

Terpidana Korupsi Pada Saat Pandemi COVID-19 merupakan jenis 

penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. 

7
Setidaknya ada 3 (tiga) sumber hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

 

a Bahan Hukum Primer 

 

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-

bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan 

hukum primer yang digunakan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian ini adalah Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

No. 31 Tahun 1999 dan juga Pasal 28J Undang-

Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang Nomor 7  tahun 2006 

mengenai ratifikasi UNCAC (United National 

Convention Against Corruption) 2003,dan juga 

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji 2019,Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Depok, Hlm. 12  
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b Bahan Hukum Sekunder 

 

Untuk mendukung sumber bahan hukum primer, 

penulis menggunakan sumber bahan hukum 

sekunder seperti Jurnal ilmiah, hasil-hasil 

penelitian terdahulu dan juga buku-buku yang 

mendukung. 

 

c Bahan Hukum Tersier 

 

Untuk mendukung sumber bahan hukum primer 

dan sekunder juga, penulisa menggunakan 

sumber bahan hukum tersier seperti media 

massa online. Adapun media massa yang 

digunakan oleh penulis berisi tentang kasus 

yang tengah akan dianalisis dalam.penelitian.ini. 

 

d Cara Pengumpulan Data 

 

Pengumpulana dataq yang dilakukana untuk 

menyusun penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaana (library research) yang lebih 

mengutamakan mendapat data-data dari 

berbagai literature. 

 

e Teknik Analisis Data 

 

Adapun teknik analisis data yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data secara kualitatif. Adapun penulis 

mengumpulkan data-data dari berbagai sumber 

dengan menggunakan studi  kepustakaan. Lalu 

data tersebut diproses agar mendapat fakta yang 

dapat menyusun penelitian ini. 


