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BAB III

PEMBAHASAN

A. Aturan – aturan pelaksanaan eksekusi pidana mati

1. Pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan KUHP

Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga

masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-

pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya

merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-

Indie yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda

(Indonesia) sejak tahun 191849.

Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun

1870. Dan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, melalui

pasal 2 Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan

sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal

pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam

kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang

bersifat khusus dan selau bersifat alternatif50.

Pasal 11 KUHP menentukan eksekusi pidana mati, yang dijatuhkan

oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum ataupun peradilan militer,

dilakukan dengan cara di tembak sampai mati menurut ketentuan

49Nata Sukam Bangun, 2014, Eksitensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia,
Yogyakarta, Jurnal Ilmiah, Fakulta Hukum, Universitas Atma Jaya, Hal 4

50Ibid Hal 5



51

Undang – undang nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan

pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan

umum dan militer yang sebelumnya hukuman mati dilakukan dengan

hukuman gantung. Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di

tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan

pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana

berdiri. Dari uraian pasal diatas bahwasanya pidana dilaksanakan dengan

cara terpidana digantung mati dengan melilitkan tali ke kepala terpidana

dan dari tempat pijakan terpidana di jatuhkan papan tempat si terpidana

berpijak.

Namun pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara seperti ini

tidak lagi digunakan karena dianggap kurang efektif dan ketentuan ini

tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta jiwa revolusi indonesia maka

pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati

disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan

putusan dalam tingkat pertama. Cara pelaksanaan pidana sebenarnya sudah

diatur dalam pasal 11 KUHP, yaitu dengan cara menggantungkan

terpidana oleh seorang algojo namun dewasa ini pelaksanaan eksekusi

pidana mati tersebut sudah tidak dilakukan lagi yang sebenarnya

merupakan sejarah tersendiri51.

51Ekho Jamaluddin P. Nalole, 2016, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap
Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Warga Asing Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal 19
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Menurut KUHP, di Indonesia ada delapan macam kejahatan yang

diancam pidana mati, yaitu52:

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden

Ketentuan perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden

diatur secara khusus pada pasal 104 KUHP. Pada pasal 104 KUHP

diterangakan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh atau

merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan

Wakil Presiden memerintah, akan diancam dengan pidana mati atau

pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama

duapuluh tahun.

2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang

Perbuatan membujuk Negara Asing untuk bermusuhan atau berperang

dapat dilihat dari ketentuan pasal 111 ayat 2 KUHP. Pasal 111 ayat 2

KUHP ini menyatakan bahwa barang siapa mengadakan hubungan

dengan Negara Asing dengan maksud menggerakannya untuk

melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap Negara,

memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu

mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan – perbuatan

permusuhan atau perang terhadap Negara, dapat diancam pidana

penjara paling lama lima belas tahun. Akan tetapi, apabila perbuatan

permusuhan dilakukan atau terjadi perang maka ancaman hukuman

52Aris Widodo, 2014, Penerapan Tindak Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Hal 30-35
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yang diberikan KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang

Membantu musuh pada saat perang juga mendapat ancaman hukuman

mati. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam pasal 124 ayat 3 KUHP,

yang mana dalam pasal tersebut ditekankan bahwa perbuatan dalam

rangka memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh,

menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pas yang diperkuat

atau diduduki, suatu alat penghubung persediaan perang, tau kas

perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat, atau bagian

daripadanya, merintangi, mengahaang – halangi atau menggagalkan

suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang

direncanakan atau diselenggarkan untuk menangkis atau menyerang

akan dapat diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ini tentunya

merupakan hukuman paling berat dibanding pasal – pasal lannya yang

berkaitan seperti pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pada ketentuan

pasal 124 ayat 1 disebutkan bahwa barang siapa dalam masa perang

memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan Negara terhadap

musuh akan mendapat ancaman pidana penjara paling lama lima belas

tahun. Begitu pula perbuatan yang memberitahukan atau menyerahkan

kepada musuh peta rencana, gambar atau penulisan mengenai

bangunan – bangunan tentara dan menjadi mata – mata atau
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memberikan pondokan kepadanya diancam hukuman pidana penjara

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun

4. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat

Perbuatan makar yang mendapat ancaman pidana mati tidak hanya

ditunjukkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia

semata namun juga diperuntukan bagi perbuatan makar terhadap raja

atau kepala Negara – Negara sahabat yang direncanakan dan berakibat

maut. Ketentuan mengenai perbuatan ini diungkapkan secara tegas

pada pasal 140 ayat 3 KUHP. Pada pasal 140 ayat 3 KUHP

menerangkan bahwa jika terhada makar terhadap nyawa dengan

direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian, akan

diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara

sementara paling lama dua puluh tahun. Kenyataan ini berbeda jika

perbuatan makar tersebut dilakukan atas nyawa atau kemerdekaan raja

atau dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu tanpa

mengakibatkan kematian dapat diancam pidanapaling lama lima belas

tahun.

5. Pembunuhan berencana

Perbuatan yang mendapat ancaman pidana mati lainnya adalah

pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Pada

apsal 340 KUHP ini memberikan penjelasan bahwa barang siapa

dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana
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terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan rencana akan diancam dengan pidana mati atau

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

6. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka

berat atau mati

Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat

atau mati yang diatur dalam pasal 365 ayat 4 KUHP juga merupakan

salah satu perbuatan yang mendapatkan ancaman pidana mati. Pada

pasal 365 ayat 4 KUHP ini memberikan penegasan bahwa barang

siapa melakukan pencurian dengan yang didahului, disertai, atau

diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempermudah atau mempersiapkan pencurian atau dalam hal ini

tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta

lainnya atau tetap menguasai barang serta pencurian tersebut disertai

dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat diancam

dengan pidana mati atau pidana penjara hidup atau selama waktu

tertentu paling lama lima belas tahun.

7. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau

mati

Beerhubungan dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 KUHP mengenai

ancaman pidana mati bagi perbuatan pencurian dengan kekerasan

yang meyebabkan luka berat atau kematian maka pada pasal 368 ayat
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2 juga merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana mati karena

pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau

kematian. Secara lengkap dalam pasal 368 ayat 2 menerangkan bahwa

barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikanbarang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan tersebut atau orang

lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu

tertentu paling lama lima belas tahun. Penyerahan suatu barang

merupakan unsur dari kejahatan ini yang baru terjadi apabila orang

terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya

atas barang tersebut.

8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian

Dalam KUHP juga disebutkan pidana mati diberikan kepada

perbuatan pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang perbuatan

tersebut dapat mengakibatkan suatu kematian atau hilangnya nyawa

seseorang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 444 KUHP. Pada pasal

444 ini menerangkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan –

perbuatan kekerasan dilautan bebas terhadap kapal lain atau orang lain

dan barang diatasnya tanpa mendapat kuasa dari sebuah negara yang

berperang atau angkatan laut suatu negara yang menyebabkan

seseorang dikapal yang diserang itu mati maka perbuatan tersebut
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diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana mati ini juga diberikan kepada mereka yang

melakukan perbuatan dengan kekerasan yang meyebabkan seseorang

yang diserang tersebut mati pada daerah pesisir (tepi laut), sekitar

pantai atau muara sungai, serta disungai.

2. Sejarah Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Di Indonesia, pada zaman dahulu eksekusi untuk hukuman mati

bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri dan kadangkala

bersifat kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagai wilayah

lainnya. Misalnya dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kelapa

terhukum dalam lesung (sroh), di cekik, atau dimasukkan ke dalam

keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut

dan masih banyak lagi metode eksekusi lainnya. Pada masa kolonial

belandalah model eksekusi tersebut semakin lama dikonsilidasikan

menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya. Menurut Plakat

tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan

hukuman53:

a. Dibakar hidup – hidup dengan triket pada sebuah tial (paal)

b. Dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen)

Kemudian pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana

yang terkenal dengan nama Interimaire Strafbepalingen, yang menyatakan

53Ibid Hal 18-19
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bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung

terpidana (galg). Sejak itulah eksekusi mati secara digantung menjadi cara

yang paling umum digunakan di Hindia Belanda, sampai dengan

berlakunya WvSI ditahun 1815. Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa

hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan

menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu

pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Namun sebelum tahun 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan

lazimnya eksekusi tersebut dilakukan didepan umum. Pada masa

pendudukan Jepang, selain diberlakukannya WvSI juga diberlakukan pula

peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang54.

Dalam suatu daerah yang begitu luas dihuni oleh beraneka ragam

penduduk, kepolisian negara yang jumlahnya sangat terbatas jelas tidak

mampu menjamin keamanaan seperti halnya dieropa. Pelaksanaan pidana

mati dengan menggantung terpidana menurut ketentuan pasal 11 KUHP

berlangsung sampai tanggal 8 maret 1942 ketika pemerintah hindia

belanda menyerah kepada jepang.

Jepang mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Osamu Gunrei Nomor

1 tahun 1942 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan

jalan ditembak mati terpidana. Sehingga pada waktu yang bersamaan ada

dua cara pelaksanaan hukuman mati yaitu digantung atau ditembak. Jika

yang dilanggar adalah WvSI, maka yang digunakan adalah eksekusi

54Ibid Hal 20
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gantung, sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan Dai Nippon,

maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati.

Kemudian Gunsei Keizirei yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga

mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam pasal 5 yang

dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka

diperbolehkan menggunakan cara lain. Setelah indonesia merdeka dengan

Undang – undang No. 1 tahun 1946 yang dikeluarkan oleh RI Yogyakarta,

maka dinyatakan berlaku ialah KUHP55.

WvSI tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa

penjajahan Jepang. Pada tahun 1946 Pemerintah RI mengeluarkan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946, kondisi tersebut mengakibatkan

terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah republik Indonesia yang

saat itu dikuasai republik Indonesia yang berlaku ialah pasal 11 KUHP

yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara di gantung.

Bagi daerah yang kuasai oleh Belanda berlakulah Stb 1945 nomor 123

yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Ketika WvS

atau WvSI dibawa dan diberlakukan di indonesia pada tanggal 1 Januari

1918, bersamaan dengan kolonisasi Belanda, maka berdasarkan asas

korkondasi, pidana mati diatur dalam pasal 10 KUHP sebagai salah satu

sanksi pidana pokok. Menurut beberapa pakar hukum pidana, pidana mati

dipertahankan pada saat itu karena kondisi khusus di indonesia

55Paulinus Soge, 2012, Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia, Jurnal
Hukum Yustisia Edisi 84, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Hal 95
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memerlukan jenis pidana yang keras ini untuk melawan para penjahat

kelas kakap yang menyebar diantero wilayah indonesia56.

Setelah kemerdekaan, WvSI berdasarkan Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 1946 ini diberlakukan dengan beberapa perubahan

menjadi KUHP tahun 1946 yang secara resmi berlaku diseluruh Indonesia

pada tanggal 29 September 1958. KUHP yang berasal dari WvSI tersebut

masih memiliki beberapa pasal yang memberi ancaman hukuman mati

yang tersebar diseluruh Buku 2 KUHP. Ancaman hukuman mati tersebut

berada dalam kejahatan seperti : makar, pemberontakan, penghianatan,

pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan berencana, pembajakan

dilaut, pencurian dengan kekerasan dan pemerasan57.

Jadi dengan sendirinya berlaku pasal 11 KUHP tersebut yang

menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung.

Berdasarkan Undang – undang nomor 73 tahun 1958, Undang – undang

nomor 1 tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah indonesia.

Jadi, sejak 29 September 1958 pidana mati seharusnya dilaksanakan

dengan cara digantung menurut pasal 11 KUHP. Tetapi sejak saat

pelaksanaan pidana mati pelaku peristiwa Cikini tahun 1985, pidana mati

dijalankan dengan cara ditembak. Pada tahun 1964, dikeluarkan Penetapan

Presiden Nomor 2 Tahun 1964, dikeluarkan peraturan tentang tata cara

pelaksanaan pidana mati yang dijatuhakan di lingkungan peradilan umum

dan militer yang dilakukan dengan ditembak mati. Berdasarkan Undang –

56Ibid Hal 96
57Aris Widodo, 2014, Penerapan Tindak Pidana Mati….Op Cit, Hal 22
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undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan

Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang – Undang. Penetapan

Presiden Nomor 2 Tahun 1964 dinyatakan menjadi Undang – undang

nomor 2 Tahun Pnps Tahun 1964.

3. Pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 1964

Eksekusi mati menggunakan pelor yang dilaksanakan oleh satu

regu tembak masih dianggap lebih baik dibandingkan hukum gantung.

Perasaan anggota regu tembak pun tidak terlalu tertekan karena mereka

melakukan eksekusi bersama-sama, dengan mata terpidana yang tertutup

rapat. Di samping itu, pidana mati dengan cara ditembak juga

mempercepat kematian karena peluru langsung diarahkan ke jantung-

sasaran tembakan sudah diberi tanda. Hukuman Gantung sudah dinyatakan

tidak berlaku lagi karena sudah dianggap banyak menimbulkan masalah

dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan serta

jiwa revolusi Indonesia58.

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati diatur dalam UU Nomor 2

Tahun 1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38)

yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang – Undang

Nomor 5 Tahun 1969. Undang – Undang Nomor 2 Nomor 1964 ini

mengatur semua prosedur yang harus dilakukan sejak terpidana divonis

oleh Pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer.

58Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Pt. Citra Aditya
Bakti, Bandung, Hal 88-89



62

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964, sejak sebelum

eksekusi pidana mati dilaksanakan, terpidana mati akan melalui beberapa

hal berikut59:

1. Dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan

putusan dalam tingkat pertama.

2. Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang didalam satu

putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang

sama, keculai jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan

pelaksanaan demikian itu (Pasal 2).

3. Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) bertanggung jawab untuk

pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan

pidana mati.

4. Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang

KAPOLDA lain, maka KAPOLDA tersebut merundingkannya dengan

KAPOLDA itu.

5. KAPOLDA atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri

pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi

atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

6. Menunggu pelaksanaan pidana mati, Terpidana ditahan dalam penjara

atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi.

59Rezie Novian Putra, 2014, Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut
Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu, Hal 70-75
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7. 3 X 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi

memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya

pidana mati tersebut.

8. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka

keterangannya atau pesannya itu diterima oleh jaksa Tinggi/ Jaksa

tersebut.

9. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat

dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.

10. Pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan

terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

11. Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara

sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

12. Untuk pelaksanaan pidana mati, KAPOLDA yang bertanggung jawab

membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara

(Brigadir- sekarang), 12 orang tamtama dibawah pimpinan seorang

perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI).

13. Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak

mempergunakan senjata organiknya.

14. Regu penembak ini dibawah perintah Jaksa Tinggi/ jaksa sampai

selesainya pelaksanaan pidana mati.

15. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan

polisi yang cukup.

16. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani.
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17. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.

18. Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal

menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana

tidak menghendakinya.

19. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau

berlutut.

20. Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/ jaksa dapat memerintahkan

supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada

sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

21. Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana

mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju

ketempat yang ditentukan oleh Jaksa.

22. Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak

tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

23. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa memerintahkan

untuk memulai pelaksanaan pidana mati.

24. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari

terpidana.

25. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu

Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan

menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk

membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya

ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
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26. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan

tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu penembak

segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk

melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras

senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

27. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta

bantuan seorang dokter.

28. Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau

sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum

Jaksa memutus lain.

29. Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan

pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana

maka penguburan yang ditentukan oleh agama/ kepercayaan yang

dianut terpidana.

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang – Undang

Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang

Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 menyebutkan bahwa

pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan

peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan metode ditembak

sampai mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari

Brimob yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah

kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak
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tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah

pimpinan seorang Perwira. Pengaturan yang lebih teknis mengenai

eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

4. Pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan Peraturan

Kapolri No. 12 Tahun 2010

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur

dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun

2010 menyebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok

yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Kemudian, Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun

2010 menentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari

tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. persiapan;

2. pengorganisasian;

3. pelaksanaan; dan

4. pengakhiran.

Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam

Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 sebagai berikut60:

60Randy Piangga Basuki Putra, 2012, Penerapan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di
Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembeangunan Nasional Veteran Surabaya, Hal
85-99
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1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih

sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;

2. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana

dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;

3. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam

sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;

4. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam

sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;

5. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk

senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati

pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali

ke daerah persiapan;

6. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa

Eksekutor dengan ucapan ”LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI

SIAP”;

7. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana

mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;

8. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula

dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan

ucapan ”LAKSANAKAN” kemudian Komandan Pelaksana mengulangi

dengan ucapan ”LAKSANAKAN”;

9. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk

mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk
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senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9

(sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1

(satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;

10. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota

regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan

borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga

pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut,

kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;

11. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama

3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;\

12. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali

jika terpidana menolak;

13. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada

posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2

menjauhkan diri dari terpidana;

14. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana

telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;

15. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana

untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;

16. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu

penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan

mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah

terpidana;
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17. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu

penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan

mengambil sikap istirahat di tempat;

18. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu

penembak mengambil sikap salvo ke atas;

19. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu

penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;

20. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu

sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;

21. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi

hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan

penembakan secara serentak;

22. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang

sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;

23. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi

terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih

menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan

Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;

24. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk

melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras

senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;

25. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan

Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
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26. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah

menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;

27. Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak

memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan

senjatanya; dan

28. Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa

Eksekutor dengan ucapan ”PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI”.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan

akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden

(Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana

tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana

mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang

terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950

tentang Permohonan Grasi yang menyatakan61:

1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari

pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai

hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah

kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam

pemerikasaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang

waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu

telah diberitahukan kepada terpidana.

61Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education
Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Hal 109 - 110



71

2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak

mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat

(1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada

tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau

Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8

ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan

pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang

melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan

bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu

sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan

Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon

pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana

sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan

pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan

kemanusiaan63.Jika kita telaah kembali pada pasal 2 ayat 3 Undang-

undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi bahwasanya

dijelaskan “pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan

Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan…”. Pada redaksional ini,

63Ibid
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secara tidak langsung menjelaskan pidana mati ini akan diproses bila

sudah mendapatkan ratifikasi dari presiden berupa fiat eksekusi yang

menjelaskan penolakan grasi ataupun tidak digunakannya permohonan

grasi oleh terpidana mati sampai ke kepala kejaksaan.

Dimana untuk mendapatkan ratifikasi tersebut membutuhkan

waktu yang lama, sedangkan narapidana yang membutuhkan hal tersebut

sangatlah banyak. Jika presiden menunda ratifikasi fiat eksekusi ini, maka

hal juga sama saja menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dalam

artian, secara tidak langsung preseiden juga mempunyai peran penting

dalam proses pelaksanaan eksekusi pidana mati.

B. Kelemahan dari Aturan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Efisiensi pidana mati dalam analisis ekonomi terhadap hukum

pidana masih memunculkan persoalan apakah dalam kenyataanya pidana

mati ini akan mencegah kejahatan. T. Sellin, seorang sosiolog, berdasarkan

penelitian yang dilakukan di Amerika menyimpulkan bahwa pidana mati

tidak memiliki efek pencegahan terhadap kejahatan64.Artinya hukuman

mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera,

dibandingakan dengan jenis hukuman lainnya.

Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (capital punishment)

dan angka pembunuhan berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak

membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari

hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan

64Mahrus Ali, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Yogyakarta, Ull Press, Hal 194
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narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan

oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktral lainnya

seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup65.

Di Indonesia sendiri, eksekusi pidana mati terdapat ketidakpastian

akan pelaksanaan eksekusi pidana mati yang dimana dalam hal ini

menyebabkan beberapa kelemahan dalam peraturan pelaksanaannya.

Diantaranya ialah terjadi banyak penundaan, salah satu hal yang

menyebabkan dilakukannya penundaan eksekusi pidana mati adalah

terpidana mati yang bersangkutan sedang hamil. Hal ini disebut dalam

Pasal 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang berbunyi:

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru
dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”

Penundaan eksekusi pidana mati juga dapat dilakukan karena

faktor lain, yaitu perihal permintaan terpidana. Dalam Pasal 6 ayat (2)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 dikatakan bahwa apabila

terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya

itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Alasan mengapa eksekusi

dari seorang terpidana mati tertunda pelaksanaannya begitu lama pasca

jatuhnya vonis pengadilan, karena masih diberikan hak-haknya sebagai

terpidana, Hak-hak tersebut menurut Untung Setia Arimuladi, di antaranya

upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) maupun permohonan

pengampunan dari Presiden (grasi). Setelah dilalui dan terpenuhi semua

65Badan Pekerja Kontras, 2007, Praktek Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta, Paper
Ilmiah, Hal 6
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hak-hak terpidana, maka eksekusi dilaksanakan66. Beberapa faktor atau

alasan mengapa terpidana mati belum dieksekusi mati meskipun

putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain67:

1. Bahwa dalam sistem peradilan pidana, yang menjalankan putusan

pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Apabila belum ada

keputusan eksekusi dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini

Kejaksaan Agung, maka eksekusi tersebut belum bisa dilaksanakan;

2. Bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, terpidana

berhak mengajukan upaya hukum grasi (pengampunan) kepada

presiden berupa permohonan perubahan, peringanan, pengurangan,

atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap dirinya,

sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun

2002 tentang Grasi. Oleh karenanya, terhadap putusan pidana mati,

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 22 Tahun

2002, pelaksanaan eksekusi mati tidak bisa dilaksanakan atau

ditunda sampai ada keputusan dari presiden mengenai permohonan

grasi dari terpidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang

Grasi, permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali atas putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan grasi

diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan

66Hukum Online, 2008, Alasan – alasan penundaan hukuman mati,
http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2017

67Ibid

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17452/node/21/uu-no-22-tahun-2002-grasi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17452/node/21/uu-no-22-tahun-2002-grasi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c85eaa36031f/node/21/uu-no-5-tahun-2010-perubahan-atas-undang-undang-nomor-22-tahun-2002-tentang-grasi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c85eaa36031f/node/21/uu-no-5-tahun-2010-perubahan-atas-undang-undang-nomor-22-tahun-2002-tentang-grasi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c85eaa36031f/node/21/uu-no-5-tahun-2010-perubahan-atas-undang-undang-nomor-22-tahun-2002-tentang-grasi
http://www.hukumonline.com
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memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang

Nomor 5 Tahun 2010). Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor: 107/PUU-XIII/2015, pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Nomor 5

Tahun 2010 tentang grasi telah dihapuskan karena dianggap telah

melanggar UUD 1945 yang dimana grasi merupakan hak prerogratif

Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945,

namun menurut Su’ud Rusli hak prerogratif Presiden sebagai Kepala

Negara dalam pemberian grasi tidak boleh dibatasi waktu pengujiannya

karena bertentangan dengan keadilan yang diatur pula dalam UUD

194569.Selain hal diatas, ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan

eksekusi pidana mati ini mengalami penundaan atau terjadi penghambatan

pada saat terpidana sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap, antara

lain :

1. Regulasi (Peraturan Perundang-undangan)

Saat ini dengan Undang-undang Grasi dan Undang-undang PK,

dimana PK dapat dijukan 2 kali dan Grasi dapat diajukan 1 kali itulah

yang dapat menghabat terlaksananya eksekusi pidana mati, karena

pengaturan tekhnisnya kapan jarak waktu PK diajukan itu tidak diatur

dalam Peraturan perundang-undangan tentunya hal tersebut dapat

menghabat terlaksananya eksekusi70. Untuk Peninjauan Kembali, terdapat

aturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang saling mengatur

69Ibid
70Febri Handayani, 2016, Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya

Dengan Hukum Islam, Riau, Jurnal Hukum Islam, Vol XVI No. 1 Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Hal 18
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aturan tentang peninjauan kembali namun juga saling tumpang tindih satu

sama lain. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, yang dikeluarkan pada

tanggal 6 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa

pengaujan peninjuan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya

dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi

menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan peninjauan

kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang

dapat mengajukan permohonan kembali lebih dari satu kali sepanjang

memenuhi persyaratan yang diatur.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa

keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas

yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali)

hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya

PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial ditemukan

yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan71.Sedangakan pada

SEMA Nomor 7 Tahun 2014, putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana

selama ini mendapat tanggapan serius dari Kejaksaan Agung dan juga

pemerintah. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat

71ICJR, 2016, Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung Harus
Segera Mencabut SEMA No 7 Tahun 2014, http://icjr.or.id, diakses pada 15 Juli 2017

erdasarkan%20Tiga%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Mahkamah%20Agung%20Harus%20Segera%20Mencabut%20SEMA%20No%207%20Tahun%202014,
erdasarkan%20Tiga%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Mahkamah%20Agung%20Harus%20Segera%20Mencabut%20SEMA%20No%207%20Tahun%202014,
http://icjr.or.id
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proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana

tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan ketidakpastian

hukum dan mengusulkan untuk mengubah putusan tersebut72.

MA akhirnya mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang

pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas

dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan

permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan

putusan dapat diajukan lebih dari satu kali. Lahirnya SEMA Nomor 7

Tahun 2014 telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi.

SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dianggap sebagai suatu bentuk

ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan

Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bawah kejadian ini merupakan

suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi. MA tetap pada

keyakinannya bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2014 diterbitkan untuk

memberikan kepastian hukum.

Dalam SEMA tersebut, MA mendasarkan pertimbangan bahwa

ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali yang

hanya dapat dilakukan satu kali masih berlaku berdasarkan Pasal 24 ayat

(2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

72Ibid



78

diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009. Atas dasar logika

itu, MA mengatakan bahwa putusan MK tidak serta merta menghapuskan

norma hukum pembatasan PK lebih dari satu kali dalam Pasal 24 ayat (2)

Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang -

Undang Mahkamah Agung. Sehingga MA berpendapat masih dapat

dilakukan pembatasan terhadap PK, yaitu PK hanya dapat dilakukan satu

kali. Menariknya, MA tidak sepenuhnya melarang PK lebih dari satu kali,

MA membuka peluang adanya PK lebih dari satu kali sepanjang sesuai

dengan alasan yang diatur SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang PK, yaitu

apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK

yang bertentangan suatu dengan yang lain baik dalam perkara perdata

maupun pidana73.

Dalam KUHAP, sekalipun Peninjauan kembali tidak

menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan, tertutama

eksekusi jenis pidana yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268

KUHAP, tetapi hal itu jelas - jelas berbeda jika dihadapkan pada persoalan

eksekusi pidana mati, dengan mengacu juga pada Pasal 8 ayat (4) UU No.

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Apalagi Mahkamah Konstitusi dengan

Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 juga telah menghapuskan ketentuan

bahwa Peninjauan kembali hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, yang

semula ditentukan dalam 268 ayat (3) KUHAP. Selain itu, dalam

73Ibid
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pelaksanaan pidana mati juga harus memperhatikan Pasal 2 ayat

(2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang memberikan

“hak” terhadap terpidana untuk mengajukan grasi, dimana dalam Pasal 3

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut ditegaskan

bahwa pengajuan grasi menunda pelaksanaan pidana mati74.

Persoalan - persoalan di atas menyebabkan pelaksaanaan pidana

mati dapat tersandera dengan pelaksanaaan hak terpidana mengajukaan

Peninjauan kembali atau pengajuaan grasi kepada Presiden. Selain itu,

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tetang Grasi, yang

semula “membatasi” permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama

1 (satu) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, justru oleh Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 telah dinyatakaan

bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat. Hal ini tentunya semakin dapat “mengaburkan”, kapan

sebenarnya pelaksanaan pidana mati tersebut dapat dilaksanakan oleh

Jaksa dan/atau Kejaksaan. Lebih-lebih lagi, juga tidak ada tenggat waktu

yang pasti kapan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan

kembali dan begitu juga Presiden RI tidak dibatasi waktu tertentu yang

rigituntuk memutuskan Pengajuan Permohonan Grasi Terpidana mati.

74Chairul Huda, 2016, Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor-
107 PUU-XIII 2015, https://fh.umj.ac.id, diakses pada 15 Juli 2017

https://fh.umj.ac.id
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Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa memberikan Grasi

sebagai Hak Preogratif Presiden dan Mengajukan Permohonan Grasi

sebagai Hak Konstitusional Terpidana. Disini menjadi letak kontroversi

putusan dimaksud. Pada satu sisi, pertimbangan hukum Mahkamah

Konstutisi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 lebih

menitikberatkan bahwa grasi merupakan “hak prerogratif” Presiden untuk

memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,

atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada Terpidana, sebagaimana

dimandatkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang tidak

boleh “direduksi” dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2010.

Namun secara pada sisi lain secara kontradiktif, Mahkamah

Konstitusi juga menyatakan bahwa mengajukan permohonan grasi

merupakan “hak konstitusional” Terpidana, yang tidak boleh dibatasi

dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Sementara

itu, pada bagian lain, Mahkamah juga mempertimbangkan, bahwa untuk

menghindari hak konstitusional mengajukan grasi digunakan sebagai hal

yang menghambat pelaksanaan putusaan pidana mati yang telah

berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi “seharusnya Jaksa sebagai eksekutor

tidak harus terikat dengan jangka waktu tersebut (jangka waktu pengajuan

grasi yang paling lama 1 (satu) tahun) apabila nyata-nyata terpidana atau

keluarganyaa tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan
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permohonan grasi,” atau sekalipun tidak diatur dalam Undang - Undang

setelah “jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah

menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan

menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi”, eksekusi terhadap

Terpidana mati tersebut dapat dilaksanakan.

2. Waktu

Pelaksanaan eksekusi pidana mati tidak terlepas dari tenggat waktu

kapan para terpidana ini akan dieksekusi, namun yang menjadi

permasalahan dari eksukusi pidana mati ialah kepastian akan dilakukannya

eksekusi pidana mati itu sendiri. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 tahun

1964 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh

Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menyebutkan

bahwa :

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam
penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa
Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4

Pasal 5 Undang – undang tersebut secara tidak langsung

menjelaskan bahwa terpidana mati sembari menunggu jadwal atau

pelaksanaan ekseksi pidana mati, harus ditahan penjara atau di tempat

yang sudah ditentukan oleh Jaksa. Pasal ini jika kita sadari telah

memberikan perpanjangan masa tahanan kepada terpidana yang akan

dipidana mati. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah kalau saja

terpidana mendapatkan kepastian akan jadwal pelaksanaan eksekusi
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pidana mati yang pasti, namun jika tidak memberikan kepastian akan

pelaksanaan maka Pasal 5 Undang – Undang 2 Tahun 1964 bisa dijadikan

alasan sebagai pasal yamng memberikan kehambatan pada proses eksekusi

pidana mati.

C. Alternatif Rekonstruksi Aturan Pelaksanaan Pidana Mati yang

Dapat Memberikan Kepastian Hukum

Aturan pada Undang – Undang Nomor 2 tahun 1964 Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di

Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer dan Peraturan Kapolri Nomor

12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menjelaskan

prosedur terperinci tentang bagaimana terpidana mati akan dieksekusi.

Namun sampai sekarang pra eksekusi pidana mati masih terdapat prosedur

yang kurang ideal dan terkadang memperberat terpidana. Sebelumnya

telah dijelaskan bahwasanya terdapat tumpah tindih antara Peninjaun

Kembali dan Grasi yang menyebabkan Jaksa atau penuntut umum menjadi

kebingungan akan aturan mana yang harus diterapkan.

Pidana mati dalam naskah akademis RKUHP 2015, disebutkan

bahwa delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang

diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam

dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup).

Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam

kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu
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dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi

ancaman minimal khusus.

Walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya

perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan atau berorientasi pada

kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat

selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada pelindungan atau kepentingan

individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan

mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat

(conditional capital punishment) dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara

mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan kelompok

retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk ambivalensi

tentang pidana mati di tingkat internasional75.

Hukuman mati dalam RKUHP diatur dalam Pasal 67 yang

menyatakan, “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus

dan selalu diancamkan secara alternatif.” Penjelasan Pasal 67 menyatakan:

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk
menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus.
Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati
merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus
selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya,
yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 20 (tahun).”

Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana
mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa
jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati

75Hukuman Mati dalam RKUHP : Jalan Tengah Yang Meragukan, ICRJ, Jakarta, November
2015, Hal 18
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adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara
alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan
pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan,
sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut
terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana
mati tidak perlu dilaksanakan.”

RKUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai

pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati

dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis

pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis

pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat.

Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis

pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula

secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam

tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat

memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan76.

Dalam paragraf 11 RKUHP, mengatur tentang pidana mati yang

terdapat dalam pasal 89 – 92

Pasal 89 :
Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir
untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 90 :
(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi
bagi terpidana ditolak Presiden.
(2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan di muka umum.

76Ibid, Hal 19
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(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai
mati oleh regu tembak.
(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang
yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau
orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 91 :
(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa
percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk
diperbaiki;
c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak
terlalu penting; dan
d. ada alasan yang meringankan.
(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka
pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan
keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji
serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat
dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
Pasal 92 :
Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati
tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena
terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Praktek hukuman mati ini telah mendorong “death row

phenomenon” karena panjangnya deret waktu tunggu eksekusi terpidana

mati, yang bahkan mencapai 16 tahun. Lamanya waktu tunggu ini telah

menimbulkan situasi penyiksaan bagi terpidana mati. Secara praktik,

hukuman mati mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang
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terkait dengan death row phenomenon (fenomena masa tunggu eksekusi)

dan metode eksekusi yang mengakibatkan tersiksa dan tidak manusiawi77.

Setidaknya dalam eksekusi mati telah menyisahkan permasalahan

serius terkait kondisi ini. Pada dua eksekusi terakhir, rata-rata masa tunggu

mencapai 10 Tahun 6 bulan, dengan waktu tunggu paling lama mencapai

16 tahun. Waktu tunggu yang begitu lama ini, di satu sisi menunjukkan

bahwa para terpidana sesungguhnya sudah mendapatkan penghukuman

yang berat, dengan begitu, terpidana mendapatkan dua kali hukuman yaitu

penjara dan pidana mati. Perlakukan ini merupakan perlakuan yang tidak

manusiawi. Terlebih lagi dalam penundaan ini tidak dijelaskan secara apa

penyebab penundaaan pelaksanaan eksekusi pidana mati dan juga hal telah

menyiksa para terpidana secara batiniah karena pidana mati yang ditunggu

bahkan tidak memiliki kepastian hukum akan dilaksanakannya pidana mati

ini. Berdasarkan alasan – alasan diatas, pengaturan pra pelaksanaan

eksekusi pidana mati membutuhkan hal – hal yang berkepastian hukum

agar tidak menyiksa terpidana secara fisik maupun batiniah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan

kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan adalah

dengan mematuhi secara konsisten dan konsekuen ketentuan undang-

undang grasi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab II tentang penyelesaian permohonan

grasi menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi,

77Supriyadi Widodo Eddyono (et.al), 2016, Update Hukuman Mati di Indonesia 2016,
Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Hal 16
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diperlukan waktu sekitar 214 untuk memastikan apakah permohonan grasi

ditolak dan disampaikan kepada terpidana mati/keluarga/kuasa hukumnya,

yaitu78:

a. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak

tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat

pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana

kepada Mahkamah Agung.

b. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah

Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

c. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden

dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian

atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

d. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14

(empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

Salinan Keputusan Presiden dimaksud disampaikan kepada : a.

Mahkamah Agung; b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat

78Ihwan Zaini, 2013, Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan
Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum), Thesis, Jakarta, Hal 13-14
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pertama; c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan d.

Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

e. Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang

mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan

sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi

diterima oleh terpidana.

Karena itu, setelah kurun waktu 214 hari, perlu ada pengaturan

penetapan waktu pelaksanaan hukuman mati setelah ada Keputusan

Presdien tentang penolakan permohonan grasi terpidana mati. Menurut

hemat penulis cukup wajar apabila ditentukan selama 60 hari setelah

penolakan permohonan grasi berdasarkan Keputusan Presiden. Dengan

kata lain, didalam Keputusan Presiden tersebut, ditentukan diktum tentang

pelaksanaan eksekusi hukuman mati oleh pihak Kejaksaan, Kepolisian dan

Lembaga Pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya asas

kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam

sistem peradilan pidana Indonesia79.

Menurut penulis, konsep rekonstruksi yang harus diperbaiki dalam

proses pelaksanaan eksekusi pidana mati ialah pada proses pengajuan

Peninjaun Kembali dan Permohonan Grasi. Pada Peninjaun Kembali,

faktanya yang terjadi adalah pengajuan PK tidak dilihat dari novum yang

ada sementara teknis pengajuan PK menurut hukum positif yang ada

79Ibid , Hal 15
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adalah jika ditemukan bukti baru pada kasus yang ada, namum yang

terjadi adalah pengajuan PK itu hanya untuk menyelesaikan haknya saja

tanpa adanya novum dan ini juga dilayani Mahkamah Agung tentunya hal

itu bertentangan dengan undang - undang, sehingga menjadi lama proses

pengambilan keputusan terkait diterima atau tidaknya PK tersebut.

Selain itu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi

pidana mati adalah undang-undang tidak mengatur jarak antara PK yang

pertama dengan PK yang kedua, karena mana kala PK pertama di tolak

sementara undang-undang memberikan peluang kepada terpidana untuk

mengajukan PK berikutnya, tentunya tidak serta merta seorang eksekutor

dapat melaksanakan eksekusi. Undang-undang tidak mengatur secara tegas

dalam hal mana seorang terpidana dapat mengajukan PK dan dalam hal

mana pula seorang terpidana tidak dapat mengajukan PK, inilah yang

dapat menjadi kerancuan dari sisi eksekotor. sehingga di perlukan

perbaikan aturan hukum agar terjadi kepastian hukum dan juga untuk

kepastian publik serta agar si terpidana tidak terlalu lama menjalani masa

hukuman didalam penjara yang tentunya hal itu melanggar hak asasi

terpidana.

Peninjaun Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 268 ayat 1 dan

3 KUHAP menjelaskan bahwa :

Pasal 268 ayat 1 KUHAP :

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan

maupun tidak menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”
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Pasal 268 ayat 3 KUHAP :

“Permintaan peninjaun kembali atas suatu pemutusan hanya dapat

dilakukan satu kali”

Dalam sistem hukum indonesia, PK merupakan upaya hukum

tertinggi, dimana tidak upaya selain PK yang lebih tinggi daripada PK,

namun terjadi penyimpangan dimana terkadang PK dapat diajukan

beberapa kali, inilah kemudian yang membuat pelaksanaan hukuman mati

menjadi tertunda. Berkaitan dengan pengajuan PK dimana hanya dapat

diajukan sekali sesungguhnya sudah dapat mewakili rasa keadilan

masyarakat karena jika upaya hukum luar biasa tersebut dapat diajukan

beberapa kali sama artinya sudah menciderai keadilan yang sangat

diharapkan oleh masyarakat.

Sedangkan untuk permohonan grasi sendiri seharusnya hanya

boleh diajukan dua kali jika grasi ditolak dan telah lewat masa dua tahun.

Namun sejak dikeluarkannya putusan MK nomor 107/PUU-XII/2015 yang

memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogratif presiden

yang tidak dibatasi oleh waktu pengajuannya karena menghilangkan hak

konstitusional terpidana. Putusan jika kita telaah dalam sisi terpidana mati

yang akan dieksekusi, memiliki manfaat untuk mempertahankan atau

menyelamatkan mereka dari pidana mati karena putusan MK ini tidak

membatasi permohonan grasi yang dimana dalam hal ini terpidana berhak

mengajukan permohonan grasi tanpa batas. Grasi memang adalah sebuah

hak terpidana yang sudah diberikan negara yang dapat berupa



91

penghilangan hukuman atau perubahan hukuman ataupun pengurangan

masa hukuman.

Namun jika telaah dari sisi proses peradilan, pengajuan

permohonan grasi yang diputuskan MK pada putusan nomor 107/PUU-

XII/2015 memberikan ketidakpastian hukum, yang dimana jika terjadinya

ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati, pada

gilirannya akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap

hukum. Pengajuan permohonan grasi yang tidak terbatas, membuat

semakin tertundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati karena tidak batas

dalam pengajuan permohonan grasi yang diberikan negara. Pengajuan

permohonan grasi juga akan membuat terjadi banyak penumpukan grasi

yang dimana jika seorang terpidana mengajukan lebih dari dua kali

permohonan grasi maka logikan saja berapa banyak terpidana mati yang

akan mempergunakan hak grasi mereka untuk disampaikan kepada

Presiden. Pada pasal 13 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang

Grasi menyebutkan bahwa:

“Bagi terpidana mati, kuasa hukum, atau keluarga terpidana yang
mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan
sebelum keputusan presiden tentang penolakan

Pasal 13 Undang – undang nomor 22 tahun 2002 menjelaskan

bahwa pengajuan permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati

sendiri kuasa hukum maupun keluarga namun pelaksanaan eksekusi

pidana mati tidak dapat dilaksanakan tanpa ada keputusan presiden dari

presiden tentang penolakan permohonan grasi. Ini berarti pelaksanaan
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eksekusi pidana mati akan tertunda bilamana presiden belum memberikan

jawaban ataupun belum mengeluarkan keputusan presiden tenang

penolakan grasi yang ajukan oleh terpidana mati.

Tertundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat disimpulkan

bahwa terjadi faktor – faktor yang menghambatnya diantaranya ialah :

- Permohonan grasi yang tidak terakomodirnya ketentuan

mengenai batas waktu pengajuan grasi dan membuat

tertundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati

- Mekanisme permohonan dan penyelesaian permohonan grasi

yang dianut dalm Undang – undang nomor 3 tahun 1950

tentang permohonan grasi melibatkan beberapa instansi terkait

dalam sistem peradilan pidana sehingga menyebabkan birokrasi

yang panjang

- Penolakan dan Penerimaan grasi semua ada pada presiden yang

dimana dalam hal ini pelaksanaan eksekusi pidana mati

tergantung pada presiden, karena sebelum pengeksekusian

diwajibkan adanya keputusan presiden yang memberitahukan

diterimanya grasi ataupun ditolak.


