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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kerangka pembangunan di segala bidang, terutama di bidang 

hukum yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung di negara Indonesia, 

maka masyarakat makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana 

pengayoman untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di 

berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui 

fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control), perubahan 

sosial (social engineering) dan hukum sebagai sarana integratif.
1
 Hukum 

bertujuan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan agar 

kepentingan manusia terlindungi.
2
 

Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, perlu diketahui 

bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk memberikan perlindungan bagi 

masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi, sehingga negara 

berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. 

Menurut pendapat Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan untuk;
3
 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 
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Menurut Van Hamel dalam bukunya Inleiding studie Ned. Strafrecht 

1927, sebagaimana pendapatnya dikutip oleh Moeljatno, mengatakan bahwa; 

”Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang 

dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum 

(rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan 

hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar 

larangan-larangan tersebut”.
4
 

 

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik mengatur perhubungan 

antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana 

dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan juga dijalankan dalam hal 

kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukan.
5
 Hukum pidana dapat 

membatasi kemerdekaan manusia, bahkan menghabiskan hidup manusia 

(menjatuhkan hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas 

pelanggaran kaidah hukum, yang jauh lebih keras dan berakibat lebih luas 

daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum 

lain, seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, dan sebagainya.
6
 

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan 

hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek 

hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (ius punindi). Alasan negara 

berhak untuk menjatuhkan sanksi pidana adalah;
7
 

a.  Tugas negara adalah melindungi barang-barang hukum (rechsgoederen) 

secara menggunakan alat-alat yang sesuai (gepaste middelen). 

b.  Alat-alat yang sesuai itu secara sengaja mengancam atau menjatuhkan 

penderitaan, dan penderitaan itu cukup keras memaksa yang bersangkutan 

bertindak layak dan menghindarkan yang bersangkutan melakukan 

perbuatan yang tidak layak. 

Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian 

didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang 

dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain dalam 

penerapan hukum pidana oleh negara, maka hal ini tidak akan terlepas dari 
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adanya sistem sistem peradilan pidana tersebut. Sistem peradilan pidana 

(criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi masalah kejahatan.
8
 Komponen-komponen yang bekerjasama 

dalam system peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita 

kenal dengan nama; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan.
9
 

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai 

berikut;
10

 

a.  Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

b.  Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 

c.  Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi 

lagi kejahatannya. 

 

Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat 

dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam geraknya akan selalu 

mengalami interaksi, interkoneksi dan interdepedensi dengan lingkungannya 

serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.
11

 

Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan 

merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan 

(input) menjadi keluaran (output) untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana 

yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan 

kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).
12

 

Dapat digambarkan bahwa sistem peradilan pidana terdiri atas beberapa 

tahap, yaitu pengusutan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di muka sidang 

dan eksekusi dari pidana yang dijatuhkan.
13

 Sebagai sarana untuk mencegah dan 

menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja 

                                                           
8
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Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga 
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secara baik dan benar. Dengan kata lain sebagai suatu sarana untuk 

menanggulangi masalah tindak pidana, maka sistem peradilan pidana sangat 

diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. 

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat 

penting di dalam pelaksanan sistem peradilan pidana adalah pengadilan, yang 

mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk mengadili.
14

 Dalam kaitan dengan tugasnya untuk mengadili ini, Roeslan 

Saleh menyatakan bahwa; 

“Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan 

hukum. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat 

sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerapkali dirasakan 

sebagai memperlakukan suatu ketidak-adilan”.
15

 
 

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan 

memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dapat pula dikatakan bahwa 

tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai 

akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak apabila perkaranya sudah 

mulai diperiksa.
16

 

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para 

pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang 

diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu 

berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan 

pemidanaan.
17

 Sedangkan bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan 

oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), yaitu :
18

 

a. Hukuman-hukuman pokok : 

1) Hukuman mati 

2) Hukuman penjara 

                                                           
14

 Lihat Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No.76, TLN RI No. 3209, yang berbunyi : 

”Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

mengadili” 
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 Roeslan Saleh, Op. Cit., hlm, 22 
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 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1993), hlm, 40 
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 R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm, 34 
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3) Hukuman kurungan 

4) Hukuman denda; 

b. Hukuman-hukuman tambahan : 

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu, 

2) Perampasan barang yang tertentu, 

3) Pengumuman keputusan hakim. 

 

Hakim mempunyai kekebasan yang luas untuk memilih jenis pidana 

sesuai kehendaknya, karena pada asasnya hukum pidana positif Indonesia 

menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.
19

 Disamping 

itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal 

khusus untuk masing-masing tindak pidana, membuka kesempatan bagi hakim 

untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya 

pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, 

dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan 

putusannya. 

Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang, saat ini telah 

terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana 

minimal khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang 

Narkotika dalam penulisan ini). Dengan adanya sistem pidana minimal khusus 

maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim dalam 

menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini 

tidak ada aturan / pedoman penerapannya.
20

 

Undang-Undang pidana harus sejalan dengan tuntutan perkembangan 

sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan preverensi 

umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika.
21
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 Muladi, Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: 
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Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang 

terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para 

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang 

berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana 

narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, yang mana salah 

satu sebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, 

atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau 

different effect terhadap para pelakunya.
22

 Padahal sudah jelas bahwa narkotika 

memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana 

narkotika membahayakan kepentingan bangsa dan negara.
23

 

Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan 

dan ilmu pengetahuan
24

, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui 

kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkotika dapat juga 

menimbulkan bahaya yang merugikan apabila disalahgunakan dan bahkan dapat 

mengancam ketahanan nasional.
25

 Semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan 

gejala peningkatan peredaran gelap narkotika yang makin meluas serta 

berdimensi internasional.
26

 

Untuk mengantisipasi luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk 

melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana saat ini Undang-

Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, yang merupakan hasil pembaharuan dari Undang-Undang yang lama 
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 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 8 
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 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm, 93 
24

 Lihat Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN RI Tahun 2009 No. 143, 

TLN RI No. 5062 
25

 Hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika 

Nasional (BNN) tahun 2012, jumlah penyalahguna Narkotika di Indonesia 1,5% dari populasi 

(sekitar 3,2 juta jiwa) dan korban orang meninggal 15.000 per-tahun akibat penyalahguna Narkotika 

dan tidak ada satupun Kabupaten/ Kota yang bebas dari Narkotika. 
26

 Komariah, Analisis Efektivitas UU No. 22/1997 Tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 

Tentang Psikotropika Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, (Legality; 

Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm, 65 
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yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang di dalamnya antara lain 

mengatur mengenai; 

a.  Penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan 

(Pasal 7), 

b.  Cara mengedarkan dan menyalurkan narkotika (Pasal 36-42), 

c.  Pengobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika (Pasal 53-59), 

d.  Pembinaan dan pengawasan (Pasal 60-63), 

e.  Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika (Pasal 64-72), 

f.  Peran serta masyarakat di dalam membantu pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Pasal 104-108), 

g.  Ketentuan pidana (Pasal 111-148). 

 

Terkait dengan masalah usaha pemberantasan peredaran gelap narkotika, 

pernah diadakan konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika pada tahun 1988 (Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances 1988).
27

 Konvensi ini membuka kesempatan 

bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan 

kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran 

gelap narkotika, baik secara bilateral maupun multilateral. 

Penyalahgunaan serta peredaran dan perdagangan gelap narkotika dapat 

digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Kejahatan internasional 

membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah 

organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan 

menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.
28

 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika banyak dilakukan 

oleh para penegak hukum dan telah pula mendapat putusan hakim di sidang 

pengadilan. Demikian halnya dengan sejak diberlakukannya Undang-Undang 

Narkotika, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah 

cukup banyak pelaku pidana yang terjerat oleh ketentuan pidana dalam Undang-

undang ini. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal 
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 Siswanto Sunarso, Op. Cit, hlm, 2 
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terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tapi dalam 

kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin 

meningkat pula peredaran gelap narkotika tersebut. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebenarnya cukup berat, 

disamping dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda, juga yang paling 

utama adalah dikenakannya batasan minimum ancaman pidana, baik penjara 

maupun denda. Serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi 

pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini.
29

 

Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara 

batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika, dimana 

dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum 

pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan dalam 

penjatuhan vonis oleh hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim 

dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam 

batas yang maksimal.
30

 

Hanya saja dalam praktek di persidangan, ternyata masih ada putusan 

hakim yang menjatuhkan vonis berupa pidana di bawah batas minimum dari 

ketentuan Undang-Undang Narkotika, khususnya terhadap anak di bawah 

umur.
31

 Adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana di bawah 

batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan pelakunya 

berusia anak, jelas terkait dengan dasar pertimbangan yang diambil atau 

dikemukakan oleh hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut. 

Selain itu juga adanya kebebasan dari hakim untuk menjatuhkan putusan 

                                                           
29

 Andi Hamzah, dkk, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm, 27 
30

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. 2, (Bandung: 

Alumni Press, 1998), hlm, 57 
31

 Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN RI Tahun 

2002 No. 109, yang berbunyi: ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
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berdasarkan keyakinannya, asalkan didasarkan pada dua alat bukti yang sah
32

, 

bisa saja mempengaruhi vonis yang dia jatuhkan terhadap pelaku. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakim, sebagai salah satu 

penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanan 

sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang 

merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin 

dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasan kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia.
33

 

Menurut Barda Nawawi Arief, kekuasaan kehakiman identik dengan 

kekuasaan untuk menegakkan hukum.
34

 Sedangkan menurut pendapat Mochtar 

Kusumaatmadja, mengatakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. 

Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil 

keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya 

yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
35

 

Di dalam kedudukannya yang bebas, hakim diharuskan untuk tidak 

memihak dalam menjalankan profesinya, hal ini mengandung makna, hakim 

harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia 

khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban 

                                                           
32

 Lihat Pasal 183 KUHAP : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. 
33

 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI 

Tahun 2009 No.157, TLN RI No. 5076. 
34

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm, 27 
35

 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 

Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: Bina 

Cipta, 1986), hlm, 319 
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hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap 

warga negara (equally before the law).
36

 

Meskipun seorang hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau 

merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di 

bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang 

Narkotika menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan, walaupun terpidananya 

masih berusia anak. Sebab putusan pidana yang di bawah batas minimum ini 

dapat dianggap terlalu ringan dan dikawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi 

pelakunya. Selain itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dapat 

dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang 

berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, karena sudah banyak menimbulkan korban, terutama 

di kalangan generasi muda. 

Adanya putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan 

pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, 

menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini, terutama terkait 

dengan adanya fenomena hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusannya. Kemungkinan dasar pertimbangan hakim dalam hal ini 

pertimbangan yuridis mengacu kepada ketentuan yang berlaku diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selaras 

dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yaitu hakim memandang ketentuan ancaman pidana 

penjara bagi anak nakal ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara 

bagi orang dewasa, dianggap berlaku pula terhadap ketentuan ½ (setengah) dari 

minimum pidana penjara bagi orang dewasa yang dapat dijatuhkan kepada anak.  

 

I.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan yang telah dijabarkan tersebut di atas, maka pertanyaan 

penelitian (research questions) yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam undang-

undang narkotika ? 
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b. Apakah putusan hakim PN Tangerang Nomor 2597/PID.B/2009 yang 

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus berdasarkan undang-

undang narkotika dapat dibenarkan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini diantaranya adalah; 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan ancaman pidana minimum 

khusus dalam undang-undang narkotika. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim yang menjatuhkan 

pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang 

dalam perkara narkotika dapat dibenarkan. 

 

I.4  Manfaat  Penelitian 

a. Kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berperan dalam 

menyelesaikan permasalahan tindak pidana narkotika dan pada akhirnya 

diharapkan mampu memenuhi tujuan yang hendak dicapai yaitu mencegah 

dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 

sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara, terutama di kalangan anak.  

b. Kegunaan praktis, diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum, 

terutama hakim, dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana narkotika, dan juga dapat memberikan masukan dalam cara 

berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna 

mewujudkan tujuan hukum. 

 

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teoritis 

Guna menganalisis data yang dikumpulkan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, maka penelitian 

ini menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman, tentang Tiga Unsur Sistem 

Hukum (three elements of legal system), dimana menurut Friedman, sistem 

hukum tersusun dari tiga unsur yaitu structure of the law (struktur hukum), 
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substance of the law (materi hukum) dan legal culture (budaya hukum). Ketiga 

unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat 

berjalan dengan baik atau tidak.
37

 

Friedman menjelaskan tentang struktur hukum sebagai berikut:
38

 

struktur dalam sistem hukum misalnya, hakim sebelum menjatuhkan putusan, 

terlebih dahulu menerapkan prosedur yang seperti apa, sebagaimana hal 

tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, atau bisa juga hakim 

mempertimbangkan hal-hal apa saja di dalam menjatuhkan putusan terhadap 

suatu perkara yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Jadi struktur hukum 

(legal structure) yang dimaksudkan disini yaitu suatu lembaga hukum, dalam 

hal ini pengadilan atau hakim, yang berfungsi untuk menjalankan perangkat 

hukum yaitu peraturan perundang-undangan. 

Adapun pemahaman tentang substansi hukum adalah sebagai berikut: 

“Another aspect of the legal system is its substance. By this means the actual 

rules, norms behavioral patterns of people inside the system….the stress here is 

on living law not just rules in law goods”.
39

 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansi adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi 

aparat penegak hukum. Terkait dengan putusan hakim yang berupa 

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-

Undang dalam perkara tindak pidana narkotika, Peraturan Perundang-undangan 

yang dimaksud antara lain berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Mengenai budaya hukum, Friedman mengatakan: “The third 

component of legal system of legal culture. By this we mean people’s attitudes 
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toward law and the legal system their bilief, in other word, is the eliminate of 

social though and social force which determines how law is used avended and 

afused”.
40

 

Budaya hukum (legal culture) merupakan sikap manusia (termasuk 

aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun 

penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan 

sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, apabila tanpa didukung 

dengan budaya hukum dari orang-orang yang terlibat di dalam sistem dan juga 

dari masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 

Demikian pula kaitannya dengan putusan hakim yang berupa 

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-

undang dalam perkara tindak pidana narkotika, dimana sebaik apapun penataan 

struktur hukum, yaitu lembaga pengadilan yang di dalamnya berisi para hakim 

yang tugasnya menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan undang-

undang, termasuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, yaitu 

berupa peraturan perudang-undangan yang terkait dengan tindak pidana 

narkotika, apabila tanpa didukung dengan budaya hukum dari orang-orang 

yang terlibat di dalam sistem yang terdapat pada lembaga pengadilan, terutama 

dalam hal ini adalah para hakim, maka penjatuhan putusan oleh hakim berupa 

pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang tidak 

akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat dan 

pemerintah, dan pada akhirnya penegakan hukum atas tindak pidana narkotika 

itu sendiri tidak akan berjalan secara efektif. 

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, budaya hukum pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang 

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
41
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Apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas 

merupakan tiga hal yang terkandung di dalam Sistem Peradilan Pidana 

(criminal justice system), dimana menurut Muladi, dalam system peradilan 

pidana memerlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar sub-sistem. 

Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi structural (structural 

syncronization), sinkronisasi substansi (substantial syncronization), dan 

sinkronisasi kultural (cultural syncronization).
42

 

Dalam hal sinkronisasi kultural, keselarasan dituntut dalam mekanisme 

administrasi peradilan pidana (the administration of justice) dalam rangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum, lalu menyangkut sinkronisasi 

subtansial, maka keselarasan itu mengandung makna baik vertikal maupun 

horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan 

menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu selaras 

dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara 

menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.
43

 

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Dari penjelasan pada kerangka teori di atas, disini akan dibahas 

mengenai kerangka konseptual yang berisi mengenai beberapa definisi dengan 

tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam rangka melakukan penelitian. 

Adapun definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut: 

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin. 

Hakim menurut undang-undang didefinisikan sebagai pejabat peradilan 

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
44

 

Vonnis adalah keputusan hakim, keputusan pengadilan.
45

 Sedangkan 

menurut KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
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atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini.
46

 

Putusan Pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang 

pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan 

terdakwa, pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan 

selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.
47

 

Dalam penelitian ini pidana yang dimaksud adalah pidana penjara yang 

berupa perampasan kemerdekaan seseorang, karena disamping pidana penjara 

masih ada pidana lain seperti pidana denda. Pidana mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut:
48

 

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan. 

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang-undang. 

Istilah minimum berarti menunjuk kepada yang paling rendah.
49

 Jadi 

dapat dikatakan bahwa pidana minimum adalah keputusan hakim yang 

serendah-rendahnya. Sedangkan pengertian dari pidana minimum khusus itu 

sendiri adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa 

hukuman minimum dengan waktu tertentu.
50

 Pidana minimum khusus ini hanya 

ada pada undang-undang tertentu saja di luar KUHP dan dalam konsep 

rancangan KUHP yang akan datang.
51

 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 
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rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
52

 

Narkotika membagi jenis narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:
53

 

a. Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

b. Golongan II adalah adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

c. Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 

dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Untuk mempermudah pemahaman atas permasalahan atau topic ini maka 

diberikan definisi konsep sebagai berikut : 

a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
54

 

b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

undang-undang ini.
55

 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini ditulis ke dalam lima bab dan saling berhubunga, artinya 

antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya merupakan satu kesatuan. 

Adapun uraian dari masing-masing bab ialah berikut di bawah ini; 
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Bab I Pendahuluan.  Dalam bab pertama ini penulis menjelaskan; latar 

belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; kerangka 

teori dan konseptual; dan sistematika penulisan. 

Bab II Pengaturan Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana 

Narkotika. Dalam bab kedua ini penulis menjelaskan; sejarah pengaturan 

hukum pidana narkotika di Indonesia; pengertian tindak pidana narkotika; dan 

pengertian pelaku tindak pidana narkotika, ancaman pidana minimum khusus 

dengan tujuan pemidanaan, tujuan diberlakukan ancaman pidana minimum 

khusus dan pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika.   

Bab III Metode Penelitian. Bab ini secara khusus menguraikan metode 

penelitian yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisa 

data sehingga akhirnya menghasilkan data yang akurat. 

Bab IV Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan 

Narkotika. Membahas tentang  pola penjatuhan pidana narkotika di bawah 

batas minimum, putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap tindak 

pidana narkotika;  penerapan ancaman pidana minimum dalam Undang-

Undang Narkotika, penjatuhan pidana oleh hakim di bawah batas minimum 

khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dihubungkan dengan asas 

nulla poena sine lege, dan kasus. Selain itu juga menjelaskan mengenai 

kekuasaan kehakiman; dan doktrin kebebasan hakim vs asas legalitas (nulla 

poena sine lege),  penjatuhan putusan,  dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan; dan bentuk-bentuk putusan hakim. 

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan 

selanjutnya memberikan saran. 
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