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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 . A. Kesimpulan 

 

 

1. Secara Yuridis, pelaku tindak pidana korupsi bisa saja dijatuhi oleh 

hukuman mati apabila delik dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

terpenuhi. Pembalasan akan tindak pidana korupsu dengan pidana matipun 

didukung dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dan juga 

Pancasila, dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi telah melanggar 

kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusai lain, Sedangkan 

dampak dari korupsi tidak main-main dapat menghancurkan masyarakat 

dan perekonomian negara, maka dari itu dengan terlaksanakannya 

hukuman mati keadilan akan tercipta. 

 

2. Sejauh ini belum ada penerapan akan penjatuhan pidana mati kepada 

tindak pidana korupsi, Mantan Menteri Sosial, Julinari Batubara pun 

nyaris dijatuhi hukuman mati, namun ada beberapa penghalang yang 

akhirnya membuatnya hanya diganjar pidana penjara. Setidaknya peneliti 

menduga penghalang-penghalang pidana mati tersebut adalah; Pertama, 

adanya pasal 27 Perppu no, 1 Tahun 2020 yang dapat menyebabkan abuse 

of power juga pejabat pemerintah yang kebal hukum. Kedua, frasa ‘dapat’ 

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang memiliki sifat fakultatif, Ketiga, 

Pidana mati harus selalu menjadi solusi terakhir hakim dalam memutuskan 

suatu keputusan pemgadilan, dan yang keempat, dikarenakan beban   
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pembuktian dari kerugian keuangan negara yang terjadi masih belum 

mendapatkan kejelasan dan titik terang .  

 

 

B. Saran 

 

1. Pemberantasan korupsi memang sudah seharusnya dilakukan demi 

menciptakan kehidupan negara yang lebih damai dan makmur. Namun, 

penjatuhan pidana harus juga dilakukan secara adil dan bijaksama. Maka 

dari itu, sudah seharusnya para penegak hukum lebih memperhatikan 

proses penyidikan, pembuktian, dan perlindungan 

2. Diharapkan kedepannya para penegak hukum lebih bijak dalam 

menerapkan regulasi hukum yang ada di Indoneisa dalam rangka 

menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan juga damai serta 

sejahtera sesuai dengan yang sudah kita cita-citakan lewat pancasila. 


