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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dalam 

mengendalikan permasalahan kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan kepada 

pelaku kejahatan telah diatur dalam undang-undang. Salah satu hukuman 

yang disoroti oleh media massa saat ini adalah hukuman mati. Berita 

terakhir terkait dengan hukuman mati adalah pelaksanaan eksekusi mati bagi 

terpidana kasus narkoba “Bali Nine”. Salah satu media menyebutkan bahwa 

masih ada 137 terpidana yang akan dihukum mati (Anonim, 2015). 

Banyaknya terpidana yang dihukum mati juga berpengaruh bagi eksekutor 

yang menjadi pelaksana dari eksekusi mati.  

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

dampak-dampak psikologis selalu menyertai suatu eksekusi dimanapun 

juga.  Beberapa peristiwa eksekusi lebih banyak menimbulkan dampak 

psikologis negatif dari pada dampak psikologis positif. Harapan dari 

eksekusi mati sendiri untuk mengurangi tindakan kejahatan tidak mampu 

mengembalikan keadaan yang telah terganggu oleh suatu kejahatan. 

Dampak psikologis negatif  juga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan 

terpidana mati tetapi juga oleh eksekutor. Media massa lebih banyak 
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menyoroti atau mengulas mengenai dampak psikologis yang dialami oleh 

terpidana mati dan kurang memperhatikan bagaimana dampak psikologis 

yang dialami oleh eksekutor. Kepolisian Republik Indonesia telah 

menetapkan Brimob (Brigade Mobil) sebagai satuan kepolisian yang 

memiliki tugas khusus sebagai eksekutor. Para anggota harus memiliki 

spesifikasi khusus agar dapat terpilih menjadi regu eksekutor. 

  Tugas yang dilaksanakan dari proses penahanan, isolasi terpidana, 

penjemputan, pengikatan, penembakan, hingga penguburan menjadi 

tanggungjawab anggota eksekutor (Prakoso dan Nurwachid, 1985, h. 136). 

Tugas menjadi seorang pengeksekusi terpidana mati memberikan dampak 

yang berbeda-beda pada setiap individu eksekutor. Seorang eksekutor 

memaknai eksekusi sebagai hal yang berdampak sesuai dengan pemahaman 

atas pengalaman yang dialami. Dalam pandangan psikologi humanistik 

manusia memiliki potensi dalam memaknai setiap peristiwa yang 

dialaminya, manusia hidup dalam pengalaman pribadinya (King, 2012, 

h.17). Seseorang anggota tim eksekutor memaknai tugasnya sebagai sesuatu 

yang memang pantas dilakukan bagi para terpidana atau sebagai sesuatu 

yang melanggar hak asasi manusia akan mempengaruhi dampak psikologis 

setelah selesai dilakukannya proses eksekusi. 

Seperti pengalaman dua orang eksekutor yang pernah ditugaskan 

menjadi eksekutor terpidana mati Am, dan terpidana mati kasus narkotika S 

dan A, sebut saja “SA” dan “FD”. SA menceritakan pengalamannya menjadi 

salah satu anggota regu penembak kepada peneliti. 
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“Saya (SA) menjadi seorang pengeksekusi ketika berumur 29 tahun, 

tugas pertama kali yang saya jalani adalah ketika diperintah menjadi 

salah satu regu penembak. Selama dikarantina, ada perasaan cemas, 

grogi dan takut namun, saya juga merasa bangga. Saya dan rekan-

rekan ditugaskan menjadi regu penembak Am, saya bilang tugas ini 

sebagai bentuk pengabdian untuk Negara. Kami menembak mati, orang 

yang telah membunuh banyak masyarakat Indonesia.” 

 Berbeda dengan SA, subjek lain berinisial FD menceritakan 

pengalamannya sebagai anggota regu pengikat. 

“Saya (FD) pernah menjadi regu penjemput, pengikat dan pengubur 

jenazah terpidana mati kasus narkoba S dan A. Saya menjadi anggota 

regu pengikat. Meskipun ini tugas, namun setelah pelaksanaan eksekusi 

selesai, berhari-hari saya masih teringat akan orang itu (S), sering 

melamun ya mungkin terbayang rasa bersalah karena telah 

mengeksekusi. Hidup dan matikan kehendak Allah.” 

 

Pengalaman ini diungkapkan oleh SA dan FD berdasarkan 

wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2015 di Masjid 

Brimob Simongan. 

Pengalaman yang diceritakan adalah pengalaman nyata yang di 

jalani oleh eksekutor terpidana mati. Terlihat perbedaan kedua subjek 

dalam menanggapi tugas sebagai eksekutor yang diterimanya. Subjek “SA” 

menganggap bahwa menjadi seorang eksekutor adalah bagian dari tugas 

negara, dan memang pantas diberlakukan bagi narapidana. Sementara, 

subjek “FD” menyatakan meskipun eksekutor adalah bagian dari tugas 

negara, namun menghilangkan nyawa adalah perbuatan salah. Bagi anggota 

Brimob ditugaskan dalam regu eksekutor tidak hanya sekedar mencari 

personalitas, namun mengupayakan dalam mencari pemaknaan bagi 

kehidupannya, bagi kemunculannya dalam masyarakat, dan memaknai apa 
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yang telah dilakukannya untuk masyarakat (Fithriyah dan Jauhar, 2014, 

h.74). 

Hukuman mati dalam pernyataan yang ditulis Lubis dan Lay (2009, 

h. 9) dikatakan bahwa hukuman mati telah melanggar pasal 28A UUD 

1945 yang secara eksplisit mengatakan“ Setiap orang berhak untuk hidup 

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pernyataan 

tersebut memberikan alasan bagi eksekutor dalam memaknai tugas yang 

kemudian mengalami dampak secara psikis. Pendapat mengenai hukuman 

mati telah mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia saat ini, 

eksekutor yang berada pada lingkungan masyarakat yang menolak 

hukuman mati akan memberikan makna berbeda kepada tugasnya dan hal 

tersebut dapat mempengaruhi respon yang muncul. Bagi eksekutor yang 

menilai bahwa melakukan eksekusi adalah tugas yang mulia, maka akan 

berpengaruh bagi dirinya.  

Urgensi dari penelitian ini adalah mengatasi dampak-dampak 

psikologis negatif  dalam melaksanakan tugas. Jika tidak diatasi maka dapat 

menghambat kinerja serta mempengaruhi kehidupan sosial anggota 

eksekutor. Dalam mengatasi dampak-dampak psikologis negatif  seperti 

rasa cemas, dan stres pada eksekutor harus melalui tahap kesadaran, 

menyadari bahwa dampak negatif merupakan risiko dari tugas sebagai 

eksekutor, menerima dan mengevaluasi dari segi positif dan negatif 

terhadap dampak yang muncul barulah dampak-dampak negatif tersebut 

dapat diatasi. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul 

Dampak Psikologis Eksekutor Pidana Mati, karena peneliti ingin 

mengetahui apa saja dampak psikologis eksekusi mati pada pemaknaan 

eksekutor dalam kehidupannya. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak psikologis apa saja 

yang timbul dalam kehidupan eksekutor pidana mati. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kepustakaan 

wacana ilmu psikologi terutama bagi pengembangan Psikologi 

Klinis, Psikologi Sosial dan Psikologi Forensik dalam kaitannya 

dengan mempelajari dampak psikologis pada eksekutor pidana mati. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan referensi pada peneliti lain mengenai dampak 

psikologis yang terjadi pada eksekutor terpidana mati guna mencari 

cara-cara mengurangi atau mencegah dampak negatif yang mungkin 

muncul pada para eksekutor. 


