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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 

Menurut pengertian tersebut Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Indonesia menggunakan sistem hukum Civil Law, yaitu sistem hukum 

yang berdasarkan hukum positif tertulis yang terkodifikasikan. Salah satu 

produk hukum postif tertulis yang digunakan oleh negara Indonesia hingga 

sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 

KUHP yang sekarang sudah tidak menggunakan dualisme tetapi sudah 

berlaku semua golongan tidak seperti dalam hukum perdata dan KUHP pada 

tahun 1918.
1
 KUHP mengatur 2 (dua) jenis pidana didalamnya, seperti pidana 

pokok dan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 

KUHP. Pasal 10 KUHP menjelaskan pidana sebagai berikut : 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati. 

b. Pidana Penjara. 

c. Pidana Kurungan. 

d. Pidana Denda. 

 

                                                             
1
 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, hal.17. 
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2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu. 

b. Perampasan barang-barang tertentu. 

c. Pengumuman putusan hakum. 

Pidana Mati tersebut memang dibenarkan dalam KUHP seperti 

yang tertuang dalam pasal sebagai berikut :
2
 

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 

104 KUHP). 

2. Melakukan hubungan dengan negara asing yang menimbulkan perang 

(Pasal 111 ayat (2) KUHP). 

3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 

124 ayat (3) KUHP). 

4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 Bis 

KUHP) 

5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 

ayat (3) KUHP). 

6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). 

7. Pencurian dengan kekerasan menggunakan sekutu menimbulkan luka 

berat dan kematian (Pasal 365 ayat (4) KUHP). 

8. Pembajakan dilaut mengakibatkan mati (Pasal 444 KUHP). 

9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) 

dan Pasal 149 O ayat (2) KUHP). 

                                                             
2
 R. Soesilo, 2000, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor : Politea, hal. 140. 
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Tidak hanya di dalam KUHP saja, tetapi ada Undang-Undang 

diluar KUHP yang diancam dengan pidana mati. Undang-Undang tersebut 

diantaranya adalah :  

a. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955). 

b. Tindak Pidana Narkotika (UU No35/2009). 

c. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31/2009 yang telah diubah dan 

ditambah menjadi UU No 20/2001). 

d. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999). 

e. Tindak Pidana Terorisme (UU No 15/2003). 

Ancaman pidana mati dikenal juga dalam hukum Islam yang 

dikenal dengan nama Qishash. Pidana mati menurut pandangan Islam 

terdapat dalam Surah Al-Baqrah ayat 178-179. 

Artinya : 

Ayat 178 : “Hai orang- orang yang beriman, diwajibkan atasmu 

qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 

merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba 

sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat 

suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang 

memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang memberi 

maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu 

keringanan hukuman yang telah diisyarakatkan Tuhanmu, 

sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang 

melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih”. 

 

Ayat 179 : “Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) 

kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa”. 

 

Qishash menurut hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus 

dilakukan karena telah melakukan suatu pembunuhan. Hukuman ini tidak 

harus dilaksanakan, jika ahli waris dari korban memberikan maaf kepada 
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sang pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut dengan cara membayar 

Diyat. Diyat adalah hukuman tidak menggunakan qishash yang berupa 

denda atau penggatian jiwa.  

Di dalam Hukum Islam itu sendiri hukum pidana mati dibedakan 

menjadi dua macam yaitu ; pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak 

sengaja. 

a. Pembunuhan Sengaja 

Sesorang yang dewasa, sehat akal dan pikiran adanya mengakibatkan 

kematian orang lain dengan sengaja. Dan diduga sengaja harus 

memenuhi syarat-syarat : 

1) Pembunuhannya harus dilakukan dengan akal, baaliqh(dewasa) dan 

tujuannya menghilangkan nyawa. 

2) Korbannya harus terjamin jiwanya dan sanksinya harus pidana mati. 

3) Alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan mengakibatkan 

kematian.
3
 

b. Pembunuhan Tidak Sengaja  

Seseorang yang patut diduga melakukan pembunuhan tidak sengaja, 

apabila memenuhi syarat-syarat : 

a) Tidak bermaksud menghilangkan nyawa orang lain. 

b) Alat yang digunakan tidak mematikan. 

c) Terjadi diduga kematian atas perbuatan tersebut.
4
 

d) Sanksi pembunuhan tidak sengaja menurut pendapat R. Abdul 

Djamali : 
                                                             
3
 M.Thalib, 2000, Fiqih Jinayah, Surabaya, hal. 314.  

4
 Ibid, hal. 317. 
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Sanksi Qishashnya tidak wajib dilakukan, tetapi diwajibkan membayar 

diyat, pembayar diyat dengan cara memberikan kepada ahli waris 

dengan jumlah yang telah ditentukan, pembayarannya setiap tahun. 

Pelaksanaan pertimbangan penundaan eksekusi hukuman mati pada 

hakikatnya terdapat dua alasan yaitu karena masih menunggu grasi presiden 

terhadap terpidana mati dan karena dimungkinkan adanya upaya hukum PK 

(Peninjaun Kembali) yang diajukan ke MA oleh terpidana mati sehingga hal 

tersebut harus menjadi pertimbangaan. 

a. Alasan Pemberian Grasi 

Grasi menurut J.C.T Simorangkir adalah pemberian wewenang 

terhadap kepala negara yang memberikan pengampunan terhadap 

terpidana yang telah diputus hakim untuk menghapus, sebagian atau 

seluruhnya serta merubah sifat hukuman tersebut.
5
 

Berdasarkan Pasal 1 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2002 

tentang Grasi adalah pengampunan, peringanan dan penghapusan pidana 

kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. 

Menurut Satochid Kertanegara adalah suatu hal yang dapat 

mengugurkan hak dalam melaksanakan hukuman.
6
 

Menurut Utrecht adalah alasan mengugurkan pelaksanaan 

hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 

mengugurkan dalam menjalani hukuman sebagai hukuman.
7
 

                                                             
5
 J.C.T Simorangkir, 2004, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 58. 

6
 Satochid Kartanegara, 2001, Hukum Pidana Bagian Dua, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hal. 

304. 
7
 Utrecht, 2007, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya : Pustaka Tinta Mas., 

hal. 206. 
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Dalam alasan pemberian grasi tercantum dalam Pasal 6A UU No.5 

Tahun 2010 tantang Grasi adalah demi kepentingan kemanusiaan dan 

keadilan. 

Alasan pemberian Grasi menurut Utrecht adalah sebagai berikut : 

1) Kepentingan dari keluarganya. 

2) Terpidana dalam masyarakat pernah berjasa. 

3) Terpidana megalami penyakit yang sulit disembuhkan. 

4) Terpidana dalam menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan 

berkelakuan baik dan memperlihatkan keinsyafan. 

Utrecht dalam memberi penjelasan alasan pemberian Grasi 

terhadap terpidana adalah dengan faktor internal atau yang berada dalam 

diri terpidana.
8
 

Alasan pemberian Grasi menurut normatif adalah memberikan 

kemanusiaan dan keadilan kecuali untuk pidana korupsi, narkotika, dan 

tindak pidana khusus lainnya karena sangat tidak wajar untuk diberikan. 

b. Alasan Upaya Hukum PK (Peninjauan Kembali) 

PK menurut Wulan Retno Sutantio dan Iskandar Uripkarta Winata 

adalah suatu bentuk upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada 

seseorang dalam suatu hal tertentu untuk melawan keputusan hakim.
9
 

Dalam Peninjauan Kembali (PK) harus perkaranya sudah diputus Hakim 

yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) yang 

diajukan kepada MA (Mahkamah Agung).  

                                                             
8
 Ibid, hal 239-242. 

9
 Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Uripkarta Winata, 2001, Hukum Acara Perdata dalam Teori 

dan Praktek, Bandung : Penerbit Alumni, hal. 121. 
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Berdasarkan Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, PK adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang telah diatur 

dalam undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang memperoleh 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dimintakan 

peninjauan kembali kepada MA (Mahkamah Agung), dalam masalah atau 

perkara perdata dan pidana dari pihak yang berkepentingan.
10

 

Alasan dalam pengajuan PK menurut Pasal 67 UU No. 3 Tahun 

2009 adalah sebagai berikut : 

1) Apabila putusan pengadilan mengandung kebohongan dan tipu 

muslihat dari pihak lawan. 

2) Ditemukannya bukti bersifat menetukan yang pada saat pemeriksaan 

tidak diketemukan. 

3) Dikabulkannya hal yang sudah dituntut atau lebih dari yang dituntut. 

4) Ada bagian tuntutan tanpa pertimbangan dari sebab-sebabnya. 

5) Apabila para pihak yang berkepentingan atas soal yang sama, dasar 

yang sama, pengadilan yang sama atau tingkatan yang sama yang 

diberikan putusan yang bertentangan dengan lainnya. 

6) Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim yang nyata. 

Terdapat dua unsur dalam rumusan huruf a dari Pasal 67 UU No. 3 

Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 

1) Berdasar Kebohongan dan Tipu Muslihat. 

2) Berdasar bukti-bukti yang menurut hakim pidana menyatakan palsu. 

                                                             
10 Wahyu Affandi, 1981, Berbagai Masalah Hukum di Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni, hal. 

102. 



8 
 

 
 

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang 

No.20/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksaan Pidana Mati yang 

diputuskan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dan 

Umum. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah pemberitahuan tiga 

hari sebelum eksekusi, apabila terpidana adalah perempuan hamil, pasukan 

menembak, permintaan terakhir, lokasi eksekusi, apabila terpidana tidak 

mati dalam sekali tembak dan memiliki ilmu kebal.  

Pelaksaanaan tersebut di atas dimaksudkan yang berhak 

melakukannya dan menyelenggarakannya adalah Kejaksaan Agung, 

berkedudukan di Ibukota Negara yang mencangkup seluruh kekuasaan 

negara Indonesia. Kejaksaan Agung dimpimpin oleh Jaksa Agung yang 

merupakan pemimpin dan penangguung jawab tertinggi serta memiliki 

kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan tugas serta wewenang 

Kejaksaan Republik Indonesia.
11

 

Kejaksaan adalah instansi yang berhak melakukan putusan 

pengadilan dalam lingkup pidana (executive ambtenaar).
12

 Sebelum 

melaksanakan putusan pengadilan jaksa diharuskan melakukan penuntutan 

terlebih dahulu. Penuntutan adalah awal pemeriksaan di dalam pengadilan 

yang dilakukan hakim untuk membuat suatu putusan.
13

  

Dalam melaksanakan Pidana Mati di Indonesia pengawasannya 

tidak dilaksanakan Pengadilan, melainkan dilaksanakan oleh Jaksa secara 

                                                             
11

 Kejaksaan Republik Indonesia, 2016, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Re 

publik_Indonesia, diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 12.01 WIB. 
12

 Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 36.  
13

 Soedirjo, 2001, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta : CV Akademika Pressindo, hal 

1. 
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menyeluruh sampai dengan terpidana selesai ditembak mati oleh eksekutor 

yang dipilih oleh Jaksa.  

Tetapi pada kenyataanya, eksekusi pidana mati itu sendiri 

menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan penegakan 

hukum. Pidana mati atau disebut dengan hukuman mati menimbulkan 

pengkajian lebih lanjut di bidang politik, kemanusiaan, akademik dan 

keagamaan. Karena dalam praktek di lapangan adanya sesuatu penundaan 

terhadap eksekusi pidana mati itu sendiri terhadap terpidana akibat suatu 

alasan. Seperti kasus Mary Jane Fiesta Veloso warga negara Filipina 

terhadap penyelundupan Narkotika jenis Heroine di Indonesia yang akan 

dieksekusi di Nusakambangan, dimana dia mendapat penundaan eksekusi 

pidana mati dari penegakan hukum Indonesia dikarenakan “Penyuruh” 

dari Mary Jane Fiesta Veloso telah menyerahkan diri kepada Kepolisan 

Filiphina. Penyuruh dari Mary Jane Fiesta Veloso tersbut menjanjikan 

untuk memperkerjakannya di Malaysia tetapi sebelumnya Mary Jane 

Fiesta Veloso disuruh untuk menyelundupkan heroine di kopernya seberat 

2,6 kg.
14

  

Dari uraian contoh di atas seharusnya jaksa dalam mengeksekusi 

hukuman mati tersebut tidak diperbolehkan untuk menunda hukuman hati 

tanpa alasan apapun tetapi pada kenyataanya tetap masih ada penundaan 

hukuman mati dengan alasan dari terpidana itu sendiri. 

                                                             
14 Abba Gabrillin, 29 April 2005, 08:07 WIB : Penundaan Eksekusi Mary Jane Bukti Ada 

Persoalan dalam Proses Peradilan, dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.A

da.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan, diakses pada Jum’at 07 September 2018 pukul 22:44. 

 
 

https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ada.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan
https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ada.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan 

penelitian yang kemudian akan ditulis dalam skripsi dengan judul 

“PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN 

EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA 

DITINJAU DARI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS 

DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)” 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa yang menjadi pertimbangan jaksa eksekutor dalam melaksanakan 

penundaan hukum mati ? 

2. Bagaimana pertimbangan jaksa eksekutor dalam perspektif nilai-nilai 

Islami terhadap terpidana mati ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan jaksa eksekutor dalam 

melaksanakan penundaan hukuman mati. 

b. Mengetahui bagaimana pertimbangan jaksa eksekutor dalam perspektif 

hukum Islam terhadap terpidana mati.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis  

 Memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam memahami 

ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai 

pertimbangan hukum dalam penundaan eksekusi hukuman mati 
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terhadap terpidana mati ditinjau dari nilai-nilai hukum Islam (Studi 

Kasus Kejaksaan Negeri Karanganyar). 

b. Secara Praktis  

1. Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat dalam 

wawasan ilmu pengetahuan khusunya dalam bidang hukum 

pidana. 

2. Memberikan masukan kepada jaksa eksekutor dalam 

mempertimbangkan pelaksanaan penundaan eksekusi mati 

terhadap rerpidana mati terkait upaya hukum luar biasa ditinjau 

dari nilai-nilai hukum Islam. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka dibuatlah suatu 

kerangka pemikiran pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi 

mati terkait upaya hukum luar biasa ditinjau dari nilai-nilai hukum islam (studi 

kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar). Kerangka pemikirannya sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : 

 Istilah “Tindak Pidana” menurut Moeljatno adalah perbuatan yang 

dilarah oleh suatu aturan hukum yang berlaku, dimana ada ancaman pidana 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang (barangsiapa) ada yang 

melanggar aturan hukum tersebut. Secara ringkas “Tindak Pidana” ini adalah 

perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku serta diancam dengan 

Orang 

Melakukan tindak 

pidana dengan 

ancaman pidana 

mati 

Penegakan hukum 1. Penyidikan  

2. Penuntutan 

3. Sidang 

pengadilan 

Prose

s 

Putusan Vonis 

Mati 

Banding 

Kasasi 

Inkracht von 

gewijsde 

(berkekuatan hukum 

tetap) 

Eksekusi mati 

Dapat 

melakuk

an 

Peninjau

an 

Kembali 

(PK) 

Berdasarkan KUHP 

dan KUHAP 
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pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu berupa perbuatan, maksud dari 

perbuatan ini adalah keadaan atau kejadian dimana ditimbulkan oleh orang, 

sedangkan ancaman pidanya bertujuan untuk memberikan ancaman pidana 

kepada orang yang menimbulkan tindak pidana itu.
15

 Penegakan hukum disini 

adalah Pengdilan, Kejaksaan serta Kepolisian. Tetapi sebelumnya suatu 

perkara tersebut harus melalui proses penyidikan, penuntutan serta sidang 

pengadilan yang dilakukan penegakan hukum tersebut. Semua itu harus 

berdasarkan ketentuan dari KUHP dan KUHAP.  

Secara khusus penelitian ini membahas tentang ancaman pidana mati 

yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, jika sesorang diputus vonis pidana mati 

oleh sidang pengadilan. Maka orang tersebut dapat mengajukan upaya hukum 

biasa berupa banding ke Pengadilan Tinggi yang berada di Ibukota Provinsi 

jika masih kurang berkenan dengan putusan Pengadilan Tinggi maka dapat 

mengajukan kasasi ke Makhamah Agung yang berada di Ibukota Negara. 

Setelah ke Mahkamah Agung maka putusannya Inkracht van gewijsde 

(berkekuatan hukum tetap). Dengan demikian setelah inkracht van gewisjde 

(berkekuatan hukum tetap) dan menyatakan bahwa orang tersebut harus 

dipidana mati maka yang dapat dilakukan oleh orang yang divonis pidana 

mati tersebut adalah upaya hukum luar biasa yang bernama Peninjauan 

Kembali atau PK yang diajukan ke Makhamah Agung yang berada di Ibukota 

Provinsi.  

Setelah permohonan PK ditolak oleh MA maka dilaksanakanlah 

“Eksekusi Mati” yang melakukan adalah Jaksa Eksekutor yang mendapat 

                                                             
15 Moeljatno, Op.Cit., hal. 54. 
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surat perintah dari MA untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana mati 

tersbut. Pelaksaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.20/PNPS/1964 

tentang Tata Cara Pelaksaan Pidana Mati. Dimana caranya dengan 

menembak mati dengan peluru satu kali. 

 

E. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, 

sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum 

tertentu dengan cara menganalisinya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah 

dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-

bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.
16

 Metode penelitian 

dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

  Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran yang ada dalam suatu 

penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum 

yang berguna untuk memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan 

empiris (peristiwa hukum yang nyata) terhadap bagaimana bekerjanya 

hukum dilingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis meniliti 

dalam hal hasil wawancara jaksa dan hakim yang menyangkut dengan judul 

skripsi dalam penelitian ini apakah sesuai antara Undang-Undang yang 

mengaturnya dengan fakta dilapangan selama ini. 

 
                                                             
16

 Khudzulifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : 

Muhammadyah University Press, hal 1. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian 

yang menggambarkan peristiwa hukum dan fakta yang ada dalam kehidupan 

sosial secara mendalam. 

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini lokasinya di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Adapun 

pertimbangan dipilihnya wilayah tersebut karena sesuai dengan studi kasus 

dalam judul skripsi yang akan dibuat. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait 

secara langsung. Data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil 

wawancara jaksa eksekutor terkait permasalahan yang akan diteliti.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder di antaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-

buku serta hasil penelitain yang berwujud laporan.
17

 Adapun bahan-

bahan yang relevan sebagai berikut : 

1) Bahan hukum primer yang berkaitan dengan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
                                                             
17

 Amirudin dan H. Zaenal Askin, 2004, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT.Raja 
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c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP); 

d) Surah Al-Baqaroh ayat 178-179; 

e) Undang-Undang No.20/PNPS/1964 tentang Tata Cara 

Pelaksaan Pidana Mati yang diputuskan oleh Pengadilan 

dalam Lingkungan Peradilan Militer dan Umum; 

2) Bahan hukum sekunder 

 Data yang diperoleh untuk mendukun bahan hukum primer, 

antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah terkait 

pertimbangan jaksa ekskutor dan penundaan eksekusi serta 

buku tentang hukum islam dan jurnal hukum. 

3) Bahan hukum tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

petunjuk serta penjelasan untuk mendukung bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus 

(hukum) dan ensiklopedia.
18

  

5. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, 

hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
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dengan masalah yang diteliti. Semua yang ada diatas tersebut dipakai 

sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.
19

  

b. Wawancara 

 Wawancara, adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian secara 

lisan dengan cara bertatap muka secara langsung yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan penting 

dari masalah yang diteliti.
20

 Dalam wawancara ini penulis memberikan 

beberapa pertanyaan terkait obyek yang diteliti untuk dijadikan data 

hasil penelitian. Adapun tempat wawancara pada penelitian ini adalah 

di Kejaksaan Negeri Karanganyar. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara 

kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data 

yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan 

menganilsa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil 

lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik 

kesimpulan.
21

 

Adapun dalam mengambil kesimpulam dalam penulisan ini 

memakai metode induktif. Metode analisis induktif adalah metode analisis 

data dari kesimpulan suatu hal yang khusus ke yang umum, dimana 

maksudnya seperti suatu kenyataan didalam masyarakat yang berada 

dalam kehidupan masyarakat ditarik ke suatu peraturan perundang-
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undangan.
22

 Jadi akan ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang 

dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang 

mengaturnya. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan, 

dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun 

sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian teori mengenai : 

tinjauan umum tentang kejaksaan di Indonesia, tinjauan umum tentang 

eksekusi, tinjauan umum tentang pidana mati dalam hukum Indonesia, 

tinjauan umum tentang upaya hukum luar biasa, tinjauan umum tentang 

hukum islam. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam penulisan 

penelitian ini menjelasakan dan menjabarkan deskripsi objek penelitian, 

pertimbangan jaksa eksekutor dalam melaksanakan penundaan ekseksui mati 

dan bagaimana pelaksaan penundaan pertimbangan jaksa eksekutor dalam 

melaksanakan penundaan eksekusi mati dilihat dari (perspektif) hukum Islam. 
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Bab IV Penutup. Menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil 

dari hasil suatu penelitian dan merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian 

dan pembahasan. 


