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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia diatur dalam 

KUHP yang sebagian besar diwariskan dari Negeri Belanda sejak 

zaman Kolonial Belanda di Indonesia. Dikenal dengan Wetboek Van 

Strafrecht, yang ternyata di Belanda hukuman mati sudah benar-

benar ditiadakan sejak tahun 1870. Sampai saat ini di Indonesia 

pidana mati masih dicantumkan dalam kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan Undang-Undang di luar KUHP (Hamenda, 

2013). 

Sebagai negara hukum, sudah semestinya segala kejahatan 

yang terjadi di Indonesia wajib hukumnya diproses berdasarkan 

hukum konstitusional. Mahkamah konstitusi Afrika Selatan (dalam 

Lubis dan Lay, 2009) mendeskripsikan hukuman mati merupakan 

bentuk hukuman yang paling berat, karena hukuman ini bersifat 

mengakhiri hak hidup dan segala hak lainnya yang melekat pada diri 

terpidana. Hukuman ini sifatnya final, tidak dapat diubah begitu 

dieksekusi.  

Hukuman mati selalu menghadirkan pro dan kontra dalam 

pelaksanaannya, maka dari itu hukuman mati masih menjadi 

hukuman yang kontroversial di hampir seluruh dunia. Terutama bagi  
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kelompok yang bergerak dalam hak asasi manusia yang sudah pasti 

akan menentang pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana.  

Begitu juga di Indonesia, pro dan kontra yang terjadi semakin 

kuat. Banyak pihak yang pro dan kontra mengenai hukuman mati 

yang sudah lama terjadi di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia 

dijatuhkan pada kejahatan pembunuhan berencana, narkoba dan 

terorisme. 

Pihak yang pro dengan hukuman mati disebut retentionis 

(Santoso, 2016) menjelaskan pihak retentionis berpendapat bahwa 

hukuman mati untuk mencegah perbuatan pidana yang kejam agar 

tidak terulang lagi. Di samping itu Mahkamah Konstitusi 

menyebutkan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan 

konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi 

manusia.Pihak retentionis ini juga beralasan bahwa hak asasi 

manusia jangan hanya berfokus pada pelaku kejahatan, namun pada 

hak hidup korban yang telah dirampas juga harus diperhatikan. 

Sementara itu hukuman mati saat ini masih merupakan hukum 

positif dan harus dilaksanakan apabila putusan telah dijatuhkan, 

sehingga mereka yakin bahwa hukuman mati ini dapat 

menanggulangi kejahatan besar.  

Sementara itu ada pihak yang menolak atau kontra dengan 

pelaksanaan hukuman mati. Pihak yang menolak hukuman mati 

disebut abolisionis. Salah satu yang kontra dengan diberlakukannya 

pidana mati di Indonesia adalah KontraS (Komisi Untuk Orang 

Hilang Dan Kekerasan) yang merupakan salah satu lembaga HAM 
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(Hak Asasi Manusia) di Indonesia. KontraS memberikan alasan 

menolak pidana mati, yang pertama karena adanya prinsip hukum 

HAM seperti hak untuk hidup dan hak fundamental yang 

mengutamakan nilai kemanusian yang tidak dapat dilanggar maupun 

dikurangi dalam keadaan apapun. Mereka juga menganggap pidana 

mati tidak sejalan dengan Indonesia yang ikut menandatangani 

Deklarasi Universal HAM dan Presiden SBY telah merativikasi 

Konvenan Internasional Hak Sipil Politik, yang menjelaskan bahwa 

negara berkewajiban dan menjamin hak hidup pada setiap warga 

negaranya dalam keadaan apapun. Alasan lainnya yaitu dengan 

melihat realitas politik hukum di Indonesia yang dinilai sistem 

pidananya masih buruk seperti hukum tidak netral dan masih 

menunjukkan ketidakadilan dalam penerapannya (Partogi, 2005). 

Melihat beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan 

pidana mati, Yati Andriyani sebagai koordinator KontraS 

mengusulkan agar Hukuman mati tidak lagi menjadi pilihan dalam 

sistem peradilan di Indonesia, melainkan dapat mengganti hukuman 

mati menjadi hukuman seumur hidup, karena dia yakin seseorang 

dapat memperbaiki diri dan memberikan keluangan pemerintah 

untuk menilai dalam masa hukuman seumur hidup mereka (Sari, 

2017) 

Beberapa pihak mengatakan bahwa hukuman mati dapat 

memberikan efek jera hanyalah sebuah mitos. Dijelaskan oleh 

(Erdianto, 2016) pakar Sosiologi Robertus Robet mengatakan, efek 

jera dari hukuman mati terbukti hanyalah mitos. Sudah banyak 
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penelitian disertai bukti-bukti empirik yang mengungkap hukuman 

mati tidak mengurangi tingginya angka kejahatan. Sampai saat ini 

belum ada yang dapat membuktikan argumen tentang efek jera dari 

hukuman mati, baik secara nasional maupun internasional.  

 Sependapat dengan Robet, Roby Arya Brata selaku analis 

hukum dan kebijakan (Brata, 2015) mengatakan pihak yang 

memprotes hukuman mati tidak setuju dengan pandangan apabila 

hukuman mati dapat memberikan efek jera, hal tersebut dijelaskan 

dengan alasan belum adanya bukti secara ilmiah bahwa ada 

hubungan antara hukuman mati dengan penurunan tingkat kejahatan. 

Berbagai pro dan kontra terjadi karena pandangan yang 

berbeda-beda pada setiap orang atau kelompok tentang penerapan 

hukuman mati yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. 

Adapun salah satu Hak Asasi Manusia ialah hak untuk hidup. Hal ini 

dibuktikan setiap kali ada terpidana yang dihukum mati, selalu ada 

perdebatan di ruang publik, yang tidak jarang hal itu menjadi 

pertimbangan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan hukuman 

mati menjadi tertunda, hal tersebut juga membuat pandangan bagi 

masyarakat bahwa Pemerintah Indonesia dinilai tidak serius dalam 

pemenuhan mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) karena masih 

diberlakukannya hukuman mati dalam pidananya.  

Di Indonesia dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di 

wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. 

Kepala Satuan Brimob Polda Jateng dalam wawancara pada (Senin, 

6/2/2017) memberikan penjelasannya bahwa penetapan peraturan 
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ditetapkan berdasarkan dari Undang-Undang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 ayat satu tentang 

pelaksana hukuman mati, bahwa yang bertugas melaksanakan 

eksekusi hukuman mati dipilih dari anggota Brimob.Beliau juga 

menjelaskan dalam pelaksanaan hukuman mati terdiri dari 2 tim, 

yaitu tim pengawal dan pengikat serta tim eksekutor atau regu 

tembak, masing-masing tim berada dibawah pimpinan komandan 

regu.  

Yang pertama itu tim penjemput dan pengikat, itu ngurusin 

terpidana mulai dari penjemputan sampai dia mati di tiang, 

ngelepas ikatan di tiang setelah mati. Ikut di mobil bersama 

terpidana. Yang paling membuat mereka takut karena 

terpidana sudah pasrah. Yang ke dua tim eksekusi, kalau itu 

tidak terlalu stres tapi hampir stres. Tapi mereka nggak tahu 

kalau peluru siapa yang ada pelurunya, yaitu untuk 

mengurangi rasa bersalah mencabut nyawa. 

 

Tim penjemput dan pengikat narapidana bertugas  menjemput 

dari ruang isolasi menuju tempat pengeksekusian, tim ini juga 

bertugas menjadi tim yang mengikat tangan terpidana mati di tiang 

dan melepaskan ikatan tangannya kembali setelah terpidana mati 

dinyatakan meninggal dunia, serta mengangkat jenazah ke tempat 

pemandian. Selanjutnya adalah tim eksekutor, yang bertugas untuk 

menembak mati para terpidana. Diantara tim eksekusi yang bertugas 

sebagai regu tembak hanya ada beberapa senjata yang berisikan 

peluru tajam, sisanya adalah peluru hampa. Para tim penembak tidak 

mengetahui senjata siapa yang sudah berisikan peluru tajam, karena 

senjata sudah disiapkan secara acak. Tujuannya adalah untuk 
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mengurangi rasa bersalah para tim penembak bahwa telah mencabut 

nyawa seorang terpidana.  

Dengan banyaknya persepsi masyarakat mengenai pro dan 

kontra hukuman mati, anggota Brimob Polri yang menjadi satu-

satunya pelaksana eksekusi yang mengharuskan menembak mati 

terpidana demi menjalankan tugas negara dalam penegakan hukum, 

hal tersebut dapat memberikan dampak secara psikologis dan fisik 

yang bermacam-macam. Pekerjaan sebagai anggota Brimob yang 

terlibat sebagai pelaksana eksekusi bukanlah perkara mudah dan 

menjadi pekerjaan yang memiliki tingkat stres yang tinggi.  

Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota Brimob 

dalam surat kabar The Guardian (Fadillah, 2015) yang pernah 

bertugas sebagai anggota eksekusi, bahwabeban mental yang lebih 

berat itu adalah petugas yang harus mengikat terpidana, 

dibandingkan dengan tim penembak. Sejalan dengan pendapat 

sebelumnya, dalam wawancara bersama Kasat Brimob Polda Jateng 

(Senin, 6/2/2017) juga menjelaskan bahwa beban mental dan emosi 

setiap tim pasti berbeda-beda. “pasti setiap tim itu punya beban 

mental yang berbeda dik, apalagi tim walikat, itu ngurusin terpidana 

mulai dari penjemputan sampai dia mati di tiang, ngelepas ikatan di 

tiang setelah mati. Jadi kontak terus sama terpidana”. 

Sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani dan 

berkeTuhanan yang diajarkan untuk mengasihi sesamanya pasti 

mereka merasakan sebuah ketidaksinkronan antara hati nurani 
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dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka akan 

menjadi tekanan mental atau beban kehidupan.  

Hasil wawancara pada Rabu, 8 Maret 2017 yang didapat dari 

anggota Brimob berinisial B, yang pernah bertugas satu kali menjadi 

tim eksekusi, ia menjelaskan yang terjadi adalah adanya 

ketidaksiapan secara hati dan pikiran untuk berhadapan langsung 

dengan terpidana mati. Timbulnya perasaan yang tidak nyaman 

seperti takut, jantung berdebar lebih kencang dan rasa iba pada 

terpidana yang ditanganinya.  

Kalau saya boleh jujur ya mbak ya, kita manusia diikuti rasa 

was-was. Soalnya yang kita ikat juga manusia, meskipun 

beliau seorang ee tereksekusi, tetapi kita sebagai petugas pasti 

punya rasa was-was. Perasannya deg-degan mbak, ya kerena 

sesama manusia kan, sedangkan  manusia yang kami bawa 

ditakdirkan untuk mati. Hahahha la itu mbak, nggak karuan 

mba, takut pasti mbak. Demam mbak hahha, selama tiga hari, 

namanya orang lihat darah tu lo mbak, biar tangan sudah cuci 

bersih bau anyirnya itu kayak masih bau tu lo mbak. Mau 

makanpun nggak mau tapi dipaksakan, mau tidur, apa yang 

saya kerjakan kemarin itu masih terbayang wajah orangnya. 

 

Subjek B juga menjelaskan tugas menjadi tim pengikat lebih 

berat dari pada harus bertugas di medan perang. Beliau merasakan 

situasi yang bertolak belakang dengan hatinya, di mana tugas tidak 

dapat ditolak karena perintah. Setelah melewati proses eksekusi mati 

ternyata perasaan yang dirasakan di awal ternyata belum hilang 

begitu saja meskipun ia sudah kembali ke Semarang. Masih 

dirasakan dan masih terbayang proses subjek B dalam melaksanakan 

tugas saat melepaskan tali ikatan terpidana yang sudah meninggal.  
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“Sampai kami pulang pun rasa itunya hampir satu bulan itu hampir 

nggak bisa hilang. Masih terbayang-bayang peristiwa.”  

Selain subjek B, peneliti juga mewawancarai salah satu 

anggota Brimob lainnya berinisial N pada Rabu, 8 Maret 2017. 

Subjek N sudah empat kali bertugas sebagai tim eksekusi pidana 

mati. Tidak jauh berbeda dari subjek B, subjek N juga merasakan 

banyak hal yang terjadi dalam pikiran dan perasaannya ketika 

melaksanakan tugas. Ketidaksiapan hati nuraninya memunculkan 

pikiran yang berlebihan dan tidak nyaman, subjek B juga 

mengatakan beban mental terjadi pada dirinya, karena tugas tersebut 

bukanlah tugas biasa. Ia menyebutkan pikirannya selalu bercampur 

aduk, perasan bersalah yang sempat muncul namun kalah dengan 

suatu tugas, jantung berdebar lebih kencang, rasa iba juga ia rasakan 

kepada terpidana. Ia juga mengatakan dalam melaksanakan tugas 

sebagai eksekusi perasaan dongkol sering muncul. Berikut yang 

disampaikan subjek N dalam wawancara: 

Ya istilahnya beban mental dan sebagainya itu pasti. 

Kepikiran lah kan itu namanya kita ikat orang hidup sampai 

kita ngelepas mati itu kan? gitu. Ya kalau dibikin stres ya 

stres mbak. Saya juga pikiran, intinya pikiran. Rasa hati 

bersalah itu akhirnya kan kalah sama perintah, gitu. Perasaane 

yo ada rasa kasihan, ada rasa deg-degan, ada rasa macem-

macem lah, menimbulkan dongkol, padahal kita di Brimob 

kalau sudah umur gini kan memikirkan keluarga. Karena 

perintah ya itu tadi gejolak di hati itu macem-macem.Jadi 

terus buat pikiran terus. 
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Subjek N juga memikirkan tugasnya tersebut jangka panjang, 

ada kekhawatiran tentang dampak yang akan terjadi pada lingkungan 

keluarganya mengenai tugas yang ia laksanakan ini. Seperti yang 

disampaikan subjek N: 

Kalau masalah perasaan kan sampai kita mikirkanya ke 

belakangnya mbak, mikir ke keluarga, wah ini jangan- jangan 

nanti saya ngikat gini nanti anak saya, istri saya, keluarga 

saya ada sodara saya yang kayak gini gimana, kan gtu ? Tapi 

ya pikirannya macem macem. Jadi melaksanakan tugas itu 

pikirannya macem macem. Kalau ini dilanjutkan terus ibarat 

orang bisa stres. Stres membuat perasaan hilang, ya kayak itu 

tadi jadi mesin pembunuh. 

 

Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh subjek B dan 

Subjek N  dapat dikatakan bahwa kedua subjek merasakan beban 

secara mental dalam melaksanakan tugas yang berdampak pada 

kondisi fisik, kemudian mempengaruhi kehidupan kedua subjek. Hal 

ini dikarenakan ketidaksiapan hati nurani mereka sebagai sesama 

manusia, apalagi mereka bertugas untuk bersentuhan langsung 

dengan terpidana mati. Menurut fakta yang ditemukan, subjek B dan 

subjek N menunjukkan gejala-gejala psikologis saat melaksanakan 

tugas, seperti perasaan yang campur aduk, subjek mengatakan bahwa 

perasaannya sudah tidak dapat dijelaskan lagi pada waktu itu,  

jantungnya berdebar lebih cepat, merasa iba pada terpidana namun 

tidak dapat melakukan apa-apa, merasa dongkol untuk menjalankan 

tugas tersebut. Gejala psikologis yang muncul tidak sampai disitu, 

subjek juga sempat terbayang-bayang akan kejadian yang sudah 

berlalu meskipun sudah bertolak dari lokasi eksekusi, subjek juga 

mengatakan dari keterbiasaannya menjadi tim penembak 
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perasaannya menjadi hilang, merasa tidak nafsu makan, sehingga 

keadaan tersebut mempengaruhi kondisi fisik subjek sampai 

menurun, subjek juga memiliki kekhawatiran apa yang dilakukannya 

akan berdampak pada keluarganya di masa depan. 

Tim yang dipilih bertugas sebagai tim eksekusi diharuskan 

mampu mempersiapkan segala sesuatu dengan  keadaan mental dan 

fisik yang baik untuk menjalankan sumpah prajurit dan 

kewajibannya dalam melaksanakan tugas. Pikiran atau perilaku yang 

mengarah pada stres akan membuat keadaan menjadi tidak kondusif. 

Jika situasi yang menekan seperti ini tidak segera diatasi maka dapat 

berdampak negatif pada kehidupan individu secara langsung yang 

dapat menimbulkan stres. 

Lazarus dan Folkman (dalam Safaria, 2006) mengatakan stres 

merupakan keadaan tertekan yang dapat disebabkan oleh stimulus 

dari luar maupun dari dalam individu yang melebihi kemampuan 

sumber daya yang dimilikinya. 

Reaksi dari keadaan stres yang berkepanjangan dapat 

melemahkan kemampuan fisik dan psikologis seseorang. Stres dalam 

hidup sehari-hari dapat memberikan rasa tidak nyaman juga rasa 

nyaman. Sebagai bentukrasa nyaman stres dapat dimanfaatkan serta 

dinikmati sebagai motivasi untuk maju dalam kehidupan. Stres yang 

memberikan ketidaknyamanan akan menimbulkan banyak keluhan, 

seperti bentuk kegelisahan, gangguan fisik maupun mental, 

kebosanan, kelelahan dan akhirnya kematian (Masradinur, 2016). 
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 Lebih lanjut di jelaskan oleh Larkin (dalam Sholichatun, 

2011) stres akan berdampak pada kondisi fisiologis, kognitif, afektif 

dan perilakunya. Dampak secara fisiologis ditunjukkan seperti 

ketegangan otot sampai kondisi imun yang menurun. Dampak stres 

secara kognitif ditunjukkan seperti menurunnya konsentrasi, cemas, 

serta menjadi mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Dampak 

stres pada perilaku tampak seperti mudah marah, mudah 

tersinggung, agresi dan menarik diri. Sedangkan dampak stres secara 

afektif tampak dalam bentuk emosi negatif, rasa bersalah atau rasa 

takut.  

Stres memang merupakan keadaan yang kurang 

menyenangkan, makadari itu setiap orang yang mengalami stres 

pasti berusaha mengatasi masalah tersebut. 

Salah satu faktor yang menentukan bagaimana stres bisa 

dikendalikan dan diatasisecara efektif adalah strategi coping yang 

digunakan individu. Oleh karena itu setiap individu harus memiliki 

usaha untuk mengelola tuntutan yang dapat menyebabkan stres yang 

disebut dengan coping stress. Lazarus & Folkman  (dalam  Sarafino 

dan Smith, 2011) menjelaskan coping merupakan usaha individu 

yang mencoba untuk menyeimbangi pandangan antara tuntutan 

situasi dengan kemampuan yang dimiliki. Coping stress dapat 

dilakukan sebagai cara untuk menghadapi situasi stres, yang 

berfokus pada masalah maupun yang berfokus pada emosi diri 

sendiri. 
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Dadang Hawari yang merupakan pakar kedokteran jiwa 

menyatakan bahwa coping stress dilakukan sebagai cara untuk 

memulihkan dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan 

psikis yang berupa perasaan tidak enak,  tidak nyaman atau tertekan 

yang sedang dihadapi, sehingga individu mendapat kesejahteraan 

dan rasa aman yang diinginkan (Andriyani, 2014). 

Sejalan dengan pendapat di atas, (Fajar, 2017) juga 

menjelaskan banyak masalah mental yang dipicu stres juga pada 

akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan sosial. Coping sendiri 

merupakan suatu cara yang dapat dipelajari kemudian diterapkan 

untuk menjaga kesehatan mental seseorang dalam menghadapi 

tekanan. Dengan berkurangnya tingkat stress, individu dapat berpikir 

lebih jernih dan mampu mengatasi masalah dengan lebih efektif. 

Dengan demikian, coping stress juga sangat bermanfaat untuk 

mencegah komplikasi kesehatan yang akan ditimbulkan dikemudian 

hari. 

Oleh karena itu setiap tim eksekusi dirasa perlu untuk 

melakukan coping stress ketika menghadapi situasi yang menekan 

dalam melaksanakan tugas. Keadaan yang mendadak mengenai 

penugasan yang berhubungan dengan menghabisi nyawa seseorang 

tentu membuat individu menjadi kaget dan merasa tidak ingin 

terlibat dalam tugas tersebut, merasa takut, cemas, bahkan merasa 

tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena status mereka 

dirahasiakan. Maka dari itu coping yang dilakukan akan membantu 

anggota untuk menjaga kesehatan mental agar terhindar dari stres 
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yang berkelanjutan. Reaksi setiap individu berbeda dalam 

menghadapi stres, maka coping yang dilakukan juga berbeda 

tergantung bagaimana mereka memandang masalah yang dihadapi, 

sehingga usaha untuk menyelesaikan masalah dapat dikembangkan 

untuk  mengurangi atau mengatasi stres.  

Ada dua metode yang bisa digunakan dalam melakukan 

strategi coping stress menurut Lazarus & Folkman (dalam  Sarafino 

dan Smith, 2011) yaitu emotional focused coping dan problem 

focused coping. Coping yang berfokus pada masalah merupakan  

strategi dengan tindakan langsung sebagai cara untuk menghilangkan 

stresso. Problem focused coping lebih mengarah pada penyelesaian 

masalah secara langsung, jadi tidak hanya berencana sebanyak 

mungkin, tetapi juga segera melakukan rencana yang dianggap 

terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Coping berfokus pada emosi 

dapat mengatur respon emosional terhadap situasi yang menekan 

sehingga situasi stres bisa berkurang, menyangkal situasi, 

mempertahankan keoptimisan, individu juga melakukan pengalihan 

kenyataan pada diri sendiri. 

Berdasarkan fakta dari permasalahan yang ditemukan, kedua 

subjek sudah melakukan coping. Mereka telah berusaha untuk 

menghilangkan stressor dengan tujuan dapat menjalani kehidupan 

yang baik seperti sebelumnya. Melihat dari teori Folkman dan 

Lazarus kedua subjek menggunakan emotinal focused coping dan 

problem focused coping ketika mengahadapi keadaan yang menekan.  
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  Terlihat dari upaya subjek yang mencuci bersih tangannya 

sebelum makan, tetapi ia merasa tangannya masih bau darah 

sehingga tidak nafsu makan. Ketika subjek mencoba untuk tidur 

masih saja terbayang-bayang kejadian pada saat eksekusi, dan pada 

kenyataannya karena apa yang mereka lakukan merupakan tugas 

negara, subjek melakukan emotional focused coping yaitu menerima 

situasi dan tuntutan yang terjadi. Mereka memikirkan bahwa itu 

adalah tugas negara, perintah dari atasan dan ada yang bertanggung 

jawab. Dari coping yang dilakukan kedua subjek, menurut peneliti 

coping yang dilakukan ini belum efektif, karena gejala-gejala 

psikologis masih muncul meskipun subjek sudah kembali dari lokasi 

eksekusi. 

Profesi sebagai anggota Brimob khususnya yang bertugas 

sebagai tim eksekusi pidana mati bukanlah pekerjaan yang biasa 

saja, tetapi dapat memunculkan kondisi psikologis yang negatif dan 

dapat mengganggu kehidupan selanjutnya. Sebagian besar hal ini 

terjadi karena adanya ketidakselarasan antara kemampuan secara 

afeksi dengan tuntutan yang harus dilakukan. Hal ini membutuhkan 

perhatian dan penanganan yang serius untuk menghindari dampak 

buruk yang dapat terjadi pada anggota tim eksekusi mati. Pada 

kenyataannya penelitian mengenai kasus serupa masih jarang 

dilakukan karena keadaan yang masih terbatas. Penelitian yang 

banyak dilakukan yaitu membahas tentang penghapusan hukuman 

mati yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sampai saat ini 

peneliti belum menemukan penelitian yang membahas hal serupa. 
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Oleh sebab itu Peneliti ingin meneliti tentang coping stress yang 

dilakukan oleh tim eksekusi pidana mati terkhusus pada tim walikat, 

sehingga nantinya coping stress dapat dilakukan dengan efektif pada 

tugas selanjutnya.  

B. Identifikasi Masalah 

Bentuk coping stress apa yang dilakukan oleh tim pengawal 

dan pengikat (walikat)pada saat pra, proses dan pasca melakukan 

hukuman mati ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu dapat 

mengetahui bentuk coping stress apa saja yang dilakukan tim walikat 

saat menghadapi stres terkait tugas mereka. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah ilmu dalam bidang psikologi kesehatan mental dalam 

melakukan strategi coping stress untuk menghadapi situasi stres 

pada tim walikat pidana mati. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat membantu tim eksekusi pidana mati dalam 

memilih coping yang efektif.  


