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Abstrak 

     
      Kematian adalah hak Prereogatif Allah SWT, apapun alasannya manusia tidak boleh 

mematikan,orang . kecuali kematian yang karena sebab yang wajar misalnya                                                                                                                 

Kematian  karena usia, sakit dan kecelakaan atau musibah lainnya. Bagaimana dengan  kematian 

karena Putusan Pengadilan (Pidana Mati) apakah dapat dibenarkan ? Kemastian karena hukuman 

(Pidana Mati)  di Indonesia, sercara hukum  telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-

undangan yaitu ;  (1) Dalam KUHP diatur dalam  10 KUHP, Pasal 340 KUHP dan Pasal 104 KUHP. 

(2) Dalam Undang –undang No. 5 Tahun 1997, Tentang Psyikotropika dalam Pasal 59 ayat (1). (3) 

Dalam   Undang-undang No. 5 tahun 2018 (Perubahan terakhir UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme), Pasal 6  (4) .Dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999,yang telah diubah dalam 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam 

Pasal 2 ayat (2). Terhadap Pidana Mati, meskipun telah diatur dalam perundang-undangan di atas, 

masih menimbulkan Pro Kontra di kalangan masyarakat luas, khussunya dikalangan para praktisi 

hukum dan akademisi. Namun demikian karena telah diatur secara hukum, maka dalam praktek 

peradilan telah diterapkan pada kasus-kasus seperti pembunuhan berencana, kejahatan keamanan 

negara (makar), Narkotika, Psyikotropika dan kejahatan terorisme. Serta Kejahatan Korupsi. Hanya 

saja untuk kejahatan/tindak pidana korupsi, pelakunya belum ada yang dihukum mati. Bagaimana 

dengan hukum Islam terhadap pidana mati ? Hukum Islam   memandang pidana mati dapat 

dibenarkan. Hal ini telah diatur dalam hukum Qisas, Hudud dan Takzir. Terhadap Kejahatan 

Korupsi, dalam hukum Islam korupsi bisa dianalogikan sebagai Ghulul dan Sarqoh. Menurut Dr. 

Nurul Irfan, MA., Kejahatan Korupsi masuk ke dalam Jarimah Takzir. Lebih jauh Dr. Nurul Irfan 

mengatakan seyogyanya Takzir  tidak ada hukuman mati. Tetapi para Fuqoha sepakat boleh 

dihukum mati bagi pelaku Korupsi dengan pengecualian untuk kemaslahan umum.  

 

Kata Kunci : Pidana mati;Koruptor;  Qishas; Hudud; Takzir 
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I. Pendahuluan 

 

 Pidana Mati kembali menjadi  perdebatan di masyarakat, praktisi hukum dan para 

akademisi, setelah terjadinya OTT terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara, karena  

melakukukan perbuatan mengambil dana/uang negara (Korupsi) yang diperuntukan untuk 

penanggulangan dampak bencana nasional, bahkan internasional (Covid 19). Perdebatan 

Pidana Mati dalam masyarakat, pada kalangan  praktisi hukum dan dikalangan akademisi, 

dengan  berbagai alasan. Bagi masyarakat yang kontra pidana mati berasalasan bahwa pidana 

mati tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, khususnya pada  sila yang ke 2 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu juga pada sebagian masyarakat mengatakan 

bahwa  hukum mati  melanggar hak asasi manusia. Hal ini menurut Prof. Dr. Denny 

Indrayana, SH.LLM., dalam Wibinar  yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan 

Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam As-Syafiiyah, bekerjasama dengan Lembaga 

Kajian Islam dan Timur Tengah (LKIT) Universitas Islam As-Syafiiyah, pada tanggal 4 Juli 

2020, mengatakan golongan masyarakat yang tidak seutju adanya hukuman mati didasarkan 

pada  Pasal 6 ICCPR (UU 12/2005) “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang 

melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat 

dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”, dan   Pasal 28A UUD 1945 Setiap orang 

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 1 

Sementara yang pro terhadap pidana mati beralasaan bahwa pelaksanaan Pidana Mati 

di Indonesia, Pertama,  sudah sesuai dengan  nilai-nilai atau kaedah dalam masyarakat adat, 

yang memberlakukan sanksi  adat mati pada pelanggar adat tertentu. Kedua, nilai-nilai atau 

kaedah-kaedah yang berlaku dalam syareat Islam dengan berlakunya hukum Qisas dan 

Razam. Ketiga, Hukuman Mati diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia (hukum Positif) .  Bahkan masyarakat pada umumnya setuju hukuman mati 

diberlakukan pada pelaku kejahatan yang luar biasa untuk terwujudnya rasa keadilan dan 

keseimbangan  dalam masyarakat. 

De Bussy dan Lemaire membela kalangan yang pro Pidana Mati, mengatakan  bahwa 

Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat 

terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar dan lebih mengancam.2   Oemar 

                                                           
1  Denny Indrayana” Konstitusional Hukuman Mati di Indonesia, Wibinar Universitas Islam As-Syafiiyah, Tanggal 
4 Juli 2020 
2  Andi Hamzah, A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 24 
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Seno Adji sependapat dengan  De Bussy dan Lemaire, yang mendukung adanya pidana mati 

di Indonesua, 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  prikemanusian , ia masih 

memerlukan  pidana mati. 3 

Meskipun pelaksanaan Pidana terjadi masih terjadi perdebatan antara yang Pro dan 

Kontra dalam masyarakat di Indonesia, namun pada praktek peradilan pada kasus-kasus 

tertentu misalnya kejahatan pembunuhan berencana, Kejahatan Keamanan Negara (Makar), 

Kejahatan Terorisme, Kejahatan Narkotika dan Kejahatan Psyikotropika, pidana mati telah 

diterapkan dan/atau diberlakukan. Lalu bagaimana dengan Kejahatan Korupsi, apakah Pidana 

Mati dapat diberlakukan dan/atau dikenakan  bagi pelaku Korupsi ? terhadap pertanyaan ini 

menarik akan Penulis uraikan terlebih dahulu mengenai status hukum pidana mati  dalam 

hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan Pidana  Islam. 

 

II. Pembahasan 

A. Pidana Mati Dalam Hukum Positif 

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstats), bukan Negara kekuasaan (machstats) 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Sehingga 

seluruh pelaksanaan ketatanegaraan harus berdasarkan hukum yang bersifat memaksa dan 

mengikat yang wajib untuk ditaati. Pelanggaran terhadap  peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif), pasti dikenakan Sanksi, berupa  Sanksi 

Administrasi maupun sanksi  Hukuman Penjara dan Hukuman Mati sesuai dengan  

perbuatannya. Untuk Sanksi berupa Pidana Mati, meskipun dalam Pasal 28A Undang-

Undang Dasar 1945 ditegaskan Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun demikian dalam konstitusi di Indonesia, 

pengaturan Hukuman Mati dapat dilihat dibeberapa peraturan perundang-undangan, sebagai 

berikut :     

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada pada Pasal 10 yang mengatur 

Pidana Mati dalam Pidana Pokok,  Pasal 340  tentang pembunuhan berencana, yang berbunyi 

”Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan rencana (moord) , dengan pidana mati, atau pidana penjara 

                                                           
3 Ibid, hal. 28 
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seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”,  dan Pasal 104  

tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang  berbunyi “ Makar dengan maksud 

membunuh Presiden dan Wakil Presiden, atau  dengn maksud  presiden merampas 

kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mempu memerintah, diancam dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama 

dua puluh tahun”4 

2. Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 59 ayat (1) 

Barangsiapa : a.  menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2); atau b.  memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika 

golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c.  mengedarkan psikotropika 

golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d.  

mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau e. 

secara tanpa hak,  ayat (2) berbunyi “ Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

3. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 

36 “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur  hidup atau 

pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.  

Pasal 37  “Setiap orang yang melakukan  perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  

huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur  hidup atau 

pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling  singkat 10 (sepuluh) tahun.   

Pasal 41  Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40. 

4. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Tentang  Narkotika, Pasal 113 (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 

                                                           
4 Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penerbit PT. Bumi  Aksaa, Tahun 2018, Hal. 5, hal. 43, hal. 
123. 
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miliar rupiah). (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 114 (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). (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 

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga).   Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan 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). (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 118 (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) 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). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, 
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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 119 (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 

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 

(delapan miliar rupiah). (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 121 (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).  (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). Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak 

atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau 

memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, 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). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang 

lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
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dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga.  Pasal 

132 (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, 

Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana 

penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 

tersebut. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 

113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 

Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara 

terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (3) 

Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana 

yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua 

puluh) tahun. .  Pasal 133 (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan 

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan 

ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang 

belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 

120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh 

miliar rupiah). Pasal 144 (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan 

pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 

Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 

122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan 

Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). (2) Ancaman dengan 

tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku 

tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara 20 (dua puluh) tahun. 

5. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 2018 (Perubahan terakhir UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme), Pasal 6  “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan 

atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas 
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kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan 

kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau 

Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

mati." 

6. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 , yang diubah dalam Undang-undang No. 20 

Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) ,  yang 

menegaskan bahwa pidana mati hanya bisa ditrerapkan pada pelaku Korupsi yang melakukan 

Korupsi dalam keadaan tertentu 

Dilihat dari pengaturan pidana mati yang telah diuraikan di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pidana mati di Indonesia dibenarkan dan/atau dibolehkan. Lalu apakah 

dalam praktek peradilannya sudah diterapkan ?  Dalam praktek peradilan pidana mati yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas,  selain kasus 

korupsi , telah diterapkan , misalnya pada kejahatan pembunuhan berencana, kejahatan 

keamanan negara (makar), kejahatan terorisme , kejahatan Narkotika dan Kejahatan 

Psyikotropika.    Contoh kasus pidana mati  yang masih hangat  tahuin 2020 ini, yaitu   kasus 

Pembunuhan Hj. Rowaini pelakunya dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Lamongan, 

Kasus Penyelundupan Sabu-sabu oleh Apriadi dan Zaini, dihukum Mati oleh Pengadilan 

Negeri Bengkalis, dan kasus yang sama yang dilakukan oleh  Hiklas Saputra, Dkk, juga 

dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Batam, dan sebelumnya juga sudah banyak yang 

divonis mati pada kejahatan pembunuhan berencana ,  kejahatn Narkotika  dan  kejahatan 

Terorisme tersebut. 

Jika pidana mati telah diterapkan pada kejahatan-kejahatan tertentu selain kejahatan 

korupsi, timbul pertanyaan apakah untuk kejahatan Korupsi, pelakunya sudah ada yang 

dihukum mati di Indonesia ? setahu Penulis Koruptor belum ada yang divonis mati oleh 

Pengadilan di Indonesia . Sejak sebelum berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999, 

sebagaimana diubah dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001,  Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, sampai berlakunya undang-undang tersebut, bahkan  sampai 

sekarang tidak ada Koruptor yang divonis mati oleh Pengadilan di Indonesia.. Memang 

Penulis menyadari  penerapan pidana mati bagi Koruptor, tidak menjamin Kejahatan Korupsi 

bisa hilang di Indonesia. Tetapi   jika pidana mati diterapkan bagi Koruptor  oleh  Pengadilan 

di  Indonesia, menurut hemat penulis minimal bisa membuat ngeri bagi orang-orang yang 

akan melakukan korupsi (Prevensi Umum), atau setidak-tidaknya  Kejahatan Korupsi bisa 
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berkurang (diminimalisir). Oleh karena Koruptor belum ada yang dihukum mati, bahkan 

mungkin tidak ada yang dihukum mati. Makanya tidak heran  para   Koruptor tidak jera-jera, 

malah semakin gila korupsi terus terjadi, terbukti masih banyaknya para Koruptor yang 

tertangkap tangan (OTT) oleh  KPK., terakhir  dalam bulan Desember 2020 ini, dua menteri 

kena OTT yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan  Edy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari 

Batubara. 

Jika kita lihat dalam   Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah 

dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

khususnya Pada Pasal 2 ayat (2) bahwa   pidana mati hanya bisa ditrerapkan pada pelaku 

Korupsi yang melakukan Korupsi dalam keadaan tertentu. Apa yang dimaksud dengan 

keadaan tertentu, undang-undang tindak pidana korupsi memberikan penjelasan keadaan 

yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu 

apabila tindak pidana  tersebut, dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi 

penanggulangan keadaan berbahaya, bencana nasional dan/atau bencana alam. 

Dari syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Pemberantasan Korupsi tersebut di 

atas, dapat diambil kesimpulan para koruptor yang mengambil uang negara selain dalam 

keadaan tertentu (normal) tidak dihukum mati. Padahal tindak pidana korupsi masuk katagori 

kejahatan yang luar biasa (exra ordinary crime). Seharusnya menurut penulis karena Korupsi 

kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), seyogyanya hukuman yang pantas adalah 

hukuman mati, seperti negara-negara yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, 

misalnya Cina, Malaysia, Korea Selatan, Korea Utara, Arab Saudi dan beberapa negara 

lainnya. Jepang tidak mengatur  hukuman mati, tetapi karena budaya malu pada masyarakat 

Jepang cukup kuat, maka pelaku korupsi sebelum dihukum penjara atau denda sudah mati 

karena bunuh diri (tidak mampu menaan rasa malu dan hina). Beda dengan di Indonesia, para 

koruptor sudah tidak  ada urat malunya, malah seolah-olah bangga sebagai pelaku korupsi. 

Hukuman yang diterima bagi pelaku korupsi selama ini di Indonesia hanya hukuman penjara 

dan denda, itupun hukuman penjara bagi koruptor berpariasi (adanya disparitas hukuman). 

Oleh karenanya untuk adanya ukuran hukuman bagi pelaku korupsi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia,  kenudian mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2020 yang mengatur 

Pedoman Hukuman bagi pelaku Korupsi, agar dijadikan pijakan para hakim dalam 

menghukum pelaku korupsi.  

Dalam Perma No. 1/2020 tersebut,  disebutkan, rentang hukuman pidana kategori 

paling berat dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan level tinggi dapat dipidana penjara 
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16 tahun-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp 800 juta sampai dengan Rp 1 miliar. 

Kemudian, hukuman pidana kategori paling berat dengan kesalahan, dampak, dan 

keuntungan level sedang dapat dipidana penjara 13 tahun-16 tahun dan denda Rp 650 juta 

sampai dengan Rp 800 juta. Serta hukuman pidana kategori paling berat dengan kesalahan, 

dampak, dan keuntungan level rendah dapat dipidana penjara 10 tahun-13 tahun dan denda 

Rp 500 juta sampai dengan Rp 650 juta. Perma No. 1 Tahun 2020 tersebut, juga masih 

mengatur mengenai pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 

yang diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Pada kasus Menteri Sosial menurut penulis sudah memenuhi syarat Pasal 2 ayat  (2) 

UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dan Perma No. 1 Tahun 2020 tersebut di atas, artinya terhadap Menteri Sosial dapat 

dikenakan Hukuman Mati, karena telah melakukan perbuatan mengambil dana/uang negara (korupsi) 

yang diperuntukan untuk penanngulangan dampak  Wabah Corona (Covid 19) yang merupakan 

bencana Nasional bahkan Internasional. Apakah Hakim yang akan menangani dan 

menyidangkan Menteri Sosial Juliari Batubara berani menghukum mati berdasarkan Pasal 2 

ayat (2) UU No. 31 tahun 1999, yang diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., kita lihat perkembangan proses hukumnya. Tetapi 

biasanya Majelis Hakim mengacu pada Pasal yang didakwakan dan/atau dituntut oleh Jaksa 

Penuntut Umum dari KPK, jika dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari KPK 

tidak menggunakan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU No. 20 

Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah dipastikan Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara Menteri Sosial dimaksud, tidak akan menghukum mati.. Jika 

memang demikian akhir dari proses hukum menteri sosial Juliari Batubara dengan hukuman 

penjara atau seumur hudup, maka pidana mati di indonesia khsusus pada kasus korupsi hanya 

ada pada peraturan perundangan-undangan saja, dan tidak pernah diterapkan dalam putusan 

pengadilan. 

B. Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam 

Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai ―suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, 

suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak 

bermoral.‖ 7 Pengertian ini memberikan gambaran yang sangat jelas akan jauhnya nilai-nilai 
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agama yang ada pada pelaku korupsi. 5 Dalam Undang-undang  No. 31 Tahun 1999, yang 

diubah dalam Undand-undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsai Korupsi, Pasal 2 ayat (1) adalah Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 6  Sementara dalam hukum  

Islam  Kata korupsi secara literatur memang tidak ditemukan dalam khasanah hukum Islam, 

tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam hukum Islam. Menurut 

Nur Iqbal Maftuh dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 6 No.2, Tahun 2017, 

menjelaskan Korupsi dapat dianalogikan  ke dalam kata  Ghulul (Penggelapan) , Risywah 

(Penyuapan), sariqoh (Pencurian), Hirobah (Perampokan), Al-Maks (Pungutan liar), Al-

Ikhtilas (merampas dengan tipuan), dan Hianat. 7 

Sebelum Penulis lebih jauh menguraikan Pidana Mati bagi Koruptor dalam hukum 

Pidana Islam, perlu Penulis urraikan terlebih dahulu mengenai  Hukuman Mati itu sendiri 

menurut Pidana Islam. Menurut  Dr.  Nurul Irfan, MA., ketika Wibinar yang dilaksanakan 

oleh LKBH UIA, berkerjasama dengan LKIT UIA tanggal 4 Juli 2020, mengatakan bahwa   

Hukuman mati dalam perspektif fikih jinayat atau Hukum Pidana Islam terdapat dalam  tiga 

ranah besar , yaitu QISAS, HUDUD DAN TAKZIR. 8 Lebih lanjut Dr . Nurul Irfan, MA 

menjelaskan pengertian dari ketiga hukum tersebut yaitu Qisas, Hudud dan Takzir, yaitu : 

Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal yang diberlakukan kepada pelaku sama 

persis dengan perbuatan pidana yang dilakukan terhadap korban. Qisas meliputi dua macam 

jarimah, 1) pembunuhan dan 2) pelukaan atau penganiayaan. Hudud adalah hukuman yang 

secara jelas dan tegas telah disebutkan dalam Alquran dan atau hadis. Hudud meliputi tujuh 

macam jarimah: 1) Zina, 2) Menuduh Zina, 3) Mengkonsumsi Khamr/Narkoba, 4) Pencurian, 

5) Perampokan , 6) Murtad dan 7) Pemberontakan.  Sementara Jarimah Takzir terdiri dari 

semua jenis delik atau tindak pidana yang belum masuk dalam ranah qisas dan hudud. Jenis 

jarimah takzir ini sangat banyak seperti Tindak pidana Korupsi, Ilegal loging, human 

traficking, ujaran kebencian dan lain-lain. 9 

                                                           
5 Nur Iqbal Mahfudh, Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.6 No.2, 
Tahun 2017. 
6 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diubah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (1). 
7 Opcit, hal. 253 - 259 
8  Nurul Irfan,  Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Islam, Wibinar UIA, Tanggal 4 Juli 2020. 
 
9  Ibid. 
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Dari ketiga pengertian Hukum Qisas, Hudud dan Takziar di atas , Pidana mati  masuk 

golongan Hukum Qisas  yang dapat dekenakan terhadap  orang-orang yang melakukan 

kejahatan Pembunuhan, Pelukaan dan/atau Penganiayaan, dan golongan hukum  Hudud yang 

melakukan Perbuatan Tindak Pidana Zina Muhsan (Razam), Tindak Pidana Perasmpokan 

(Q.S:5:38), Tindak Pidana Pemberontakan (Q.S:49:9) dan Tindak Pidana Murtasd (Kebesan 

beragama). Lalu dimana letaknya hukuman bagi Koruptor  dalam Hukum Pidana Islam, 

Dr.Nurul Isrfan, MA kembali mengatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi masuk golongan 

hukum Jarimah Takzir. Dalam Jarimah Takzir, seyogyanya Takzir tidak ada Sanksi 

mematikan atau potong tangan. Tetapi para Fuqoha sepakat hukuman mati dapat dikenakan 

bagi jarimah  takzir saebagai pengecualian untuk kemaslahatan  umum.10 Melihat uraian 

tersebut di atas, telah jelas bahwa pidana mati dalam Hukum Pidana Islam dapat dan/atau 

dibenarkan, termasuk dikenakan kepada Koruptor. Dengan demikian antara Hukum Positif 

dan Hukum Pidana Islam , tidak jauh berbeda pidana mati sama-sama diatur dan 

penerapannya juga sama-sama dibolehkan/dibenarkan.  

III. Kesimpulan  

Melalui artikel ini penulis menyimpulkan bahwa pidana mati dalam Hukum Positif 

telah diatur dibeberapa  peraturan perundang-undangan yaitu di Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Pasal 340 dan Pasal 104 .,  Dalam Undang-undang No.5 

Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 59 ayat (1), Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 

2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 36, Dalam Undang-undang No. 35 

Tahun 2009, Tentang  Narkotika, Pasal 113 (1), Dalam Undang-undang No. 5 tahun 2018 

(Perubahan terakhir UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6  , dan Dalam 

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 , yang diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 

2001. Dalam Hukum Pidana Islam telah diatur dalam Hukum Qisas dan Hukum Hudud, serta 

Hukum Takzir dengan pengecualian. Hal ini sesuai dengan Q.S :5:38, Q.S:49:9. 

Penerapan Pidana Mati di Indonesia meskipun terjadi Pro Kontra, namun telah 

diterapkan  pada Kejahatan Pembunuhan Berencana, Kejahatan terhadap Keamanan Negara 

(Makar), Kejahaatan Narkotika, Kejahatan Psikotropika, Kejahatan Hak Asasi Manusia dan 

Kejahatan Terorisame. Sementara terehadap  Kejahatan Korupsi Pidana Mati belum 

diterapkan pada pelakunya (Koruptor) sampai sekarang. Untuk itu saatnyalah Pidana Mati 

diterapkan kepada Koruptor yaitu tyerhadap Menteri Sosial Juliari Batubara yang melakukan 

                                                           
10 Ibid 

https://uia.e-journal.id/veritas/about


VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol.6 No. 2 Tahun 2020 
p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (https://uia.e-journal.id/veritas/) 

 

248 
 

MENYOAL PIDANA MATI BAGI KORUPTOR…; Syarif Fadillah 
 

Korupsi terhadap uang negara yang untuk menanggulagi Dampak Covid 19, sesuai Pasal 2 

ayat (20 UU No. 31 Tahun 1999, yang dirubanh dalam UU No. 20 Tahun 2001; 
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