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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian-uraian yang telah dikemukakan dan  hasil pembahasan 

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Keadaan tertentu tersebut  dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 Ayat 

(2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 

2001 yaitu “bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam 

nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis 

ekonomi dan moneter”. Akan tetapi Keadaan tertentu seperti Negara dalam 

keadaan bahaya, keadaan bencana alam nasional mungkin terjadi hanya dalam 

waktu 50-60 tahun sekali begitu juga dengan krisis ekonomi, sehingga pidana 

mati sulit dijatuhkan. Sedangkan Recidive (pengulangan tindak pidana) juga 

tidak memiliki definisi khusus yang seperti apa, agar pelaku tindak pidana 

korupsi dapat dijerat sanksi pidana mati, karna penghapusan beberapa pasal 

yang membuat abstraknya penjelasan tentang pengulangan tindak pidana yang 

seperti apa yang bisa dipidana mati. 

2. faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak pernah diberlakukannya 

sanksi pidana mati  seperti belum adanya penentuan berapa besaran kerugian 

Negara yang bisa membuat pelaku tindak pidana korupsi, hal-hal yang 
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meringankan tersangka korupsi, rasa toleran rakyat Indonesia sendiri yang 

masih menganggap bahwa korupsi adalah pencurian biasa, bukan kejahatan 

luar biasa (extra ordinary crime), tuntutan hukuman oleh jaksa yang terlalu 

rendah yang menyebabkan Hakim tidak bisa memaksimalkan hukuman karna 

tidak boleh melebihi tuntutan Jaksa, dan keputusan Hakim yang masih 

terkesan ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi koruptor 

apalagi untuk menjatuhkan hukuman mati, karena takut melanggar Hak Asasi 

Manusia (HAM) karna mengambil hak hidup seseorang. 

 

B. Saran 

1. Dilakukan Studi lebih mendalam lagi pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 

No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, karena jelas sekali 

masih memiliki kekurangan yang membuat tidak pernah diberlakukannya 

sanksi pidana mati, contohnya : “masih belum adanya standard berapa besar 

kerugian negara, agar terpidana korupsi bisa dipidana mati, dan pengulangan 

tindak pidana seperti apa yang bisa dikenakan sanksi pidana mati. 

2. Bagi Kejaksaan yaitu dengan menghapuskan hal-hal yang meringankan bagi 

pelaku tindak pidana korupsi untuk bisa memaksimalkan hukuman bagi 

pelaku tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan seperti : 

pengurangan hukuman terpidana korupsi yang telah mengembalikan uang 

hasil korupsinya, penghapusan perkara pidana apabila pelaku tindak pidana 

korupsi telah mengembalikan dana yang dikorupsi pada waktu proses 

penyidikan, dan pemberian subsider bagi pelaku tindak pidana korupsi.  
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3. Bagi Hakim yaitu dengan menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan berlaku 

tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jangan melihat korupsi sebagai 

kasus pencurian uang biasa, karena pada kenyataannya jelas sangat berbeda 

dampak yang ditimbulkan. jangan ragu-ragu untuk menjatuhkan pidana mati 

jika pelaku tindak pidana korupsi dinilai pantas menerimanya hanya karena 

takut mengambil hak hidup seseorang dan melanggar Hak Asasi Manusia 

(HAM) padahal sebenarnya pelaku tindak pidana korupsi sendiri adalah 

individu-individu yang telah mengambil hak hidup sejahtera orang lain, dan 

korupsi sendiri adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang 

dampaknya sangat membahayakan bagi kestabilan ekonomi Negara. 


