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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai

motor utama penggeraknya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam

pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang

berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi perioritas

utama yang harus digarap, oleh karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya

manusia Indonesia menjadikan salah satu modal yang sangat penting untuk

berkompetisi dalam era globalisasi saat ini.

Berdasarkan bunyi pasal 28H (1) pada Undang Undang Dasar 1945 “Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan”.Maka rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat

tinggal dan mendapatkan lingkungan yang nyaman.

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan

masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita

jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika.Sebagaimana kita ketahui,

narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan

manusia.
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Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa

obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan

dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan

untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau

digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya.

Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang

mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap

memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan.Kejahatan

itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi.Mustafa mengatakan bahwa yang disebut

kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang

hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi

tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.Jika kita

mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan

penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan

formal sebagai acuan.1

Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan

extraordinary crime.Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak

1 Muhammad Mustafa, Kriminologi, Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2007, hal.14
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besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu

dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini.Untuk itu extraordinary

punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang

sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai transnational crime.

Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan

bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus

diperjuangkan.Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang

menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat

dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia.Ini berarti negara mempunyai kewajiban

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas

pembinaan dan rehabilitasi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis

Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika Nomor.35 Tahun 2009 dan

Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang

Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa

rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada

pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang

tergolong dalam penyalahguna narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi
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sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika

akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang

menyatakan bahwa : “korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian,

kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benarbenar berisi

sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”. Pecandu narkotika

merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan

suka rela untuk menyalahgunakan narkotika.2

Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis

maupun semisintesis,yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana berikut:

1. Golongan I, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain

Ganja, Sabu-sabu, Kokain,Opium, Heroin, dll;

2. Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain

Morfin, Pertidin dll;

3. Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain

Kodein, dll.

2Iswanto, Viktimologi, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009, hal. 8.
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Dalam pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.Akan tetapi banyak masyarakat di dunia

terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannnya.Bahkan peredaran narkotika sangat

masif.

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi

pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan

bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil yang

mengatur tata beracaranya.

Penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pembuat delik yang

bernuansa keturutsertaan di dalam pikiran mereka senantiasa ditanamkan praduga bahwa

walaupun pelaku delik terdiri atas beberapa orang, akan tetapi tidak semua pembuat delik

itu mengambil bagian yang sama tentu ada perbedaan tindakan atau keterlibatan dalam

mewujudkan delik, selanjutnya pihak penyidik akan menggolongkan siapa yang berposisi

sebagai orang yang melakukan, orang yang turut melakukan dan sebagainya. Kendatipun

demikian, namun untuk menggolongkan siapa sebagai orang yang turut melakukan atau

siapa-siapa sebagai orang yang membantu tentunya hanya dapat dilihat secara kasuistis.

Tahapan pengambilan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian,

didalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberi putusan setelah
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sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.Putusan merupakan

sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jika pelaku

terbukti secara sah dan meyakinkan maka didalam putusan akan memuat sebuah hukuman

yang sebelumnya telah dipetimbangkan oleh majelis hakim. Untuk itulah penulis ingin

mengangkat judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOBA YANG DILAKUKANSECARA BERSAMA-SAMA UNTUK

GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN (Studi Putusan

No.176/Pid.Sus/2018/PN.Plw)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanapertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan

secara bersama-sama untuk Golongan I bukan jenis tanaman dalam putusan Nomor

176/Pid.Sus/2017/PN.Plw ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan

Narkoba yang dilakukan secara bersama-sama untuk Golongan I bukan Jenis

Tanamandalam Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN.Plw ?
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D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat

praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetauan hukum pidana secara umum, sedangkan

secara khusus memberikan sumber penalaran bagi pengembangan TindakPidana diluar

KUHP tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

aparat penegak hukumseperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara didalam memahami

Tentang Tindak Pidana Narkotika.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Tulisan ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang

berkuliah di program strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai

toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability. Bahwa

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang

terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau

dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu

bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan

tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau

kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang

dilakukan tersebut.3

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan

yang dilakukan.Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si

pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela.

3“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”,
(http://www.zamrolawfirm.com/publikasi/esai/18-perbuatan-pidana-dan pertanggungjawaban-pidana)
diakses pada tanggal 10 Januari 2019
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pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal

yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan

dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang

(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukumuntuk itu. Dilihat dari

sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung

jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidanannya..Pertanggungjawaban

(pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak

pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang

akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan

tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut

kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu

bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.Dikatakan seseorang mampu

bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya.
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Roeslan Saleh menyatakan bahwa:4

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah
dapatdilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-
pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan
tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.
Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan
keadilan sebagai soal filsafat”.
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan

yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada

si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah sipembuatnya tidak dicela.

Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal

yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.5

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini

menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas

legalitas.Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak

pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.Dengan demikian, terjadinya

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana

yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana

tersebut.Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian

pertangungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu

4Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982, hal. 10

5Ibid, hal. 75
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bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas

perbuatanya.

Dalam Hukum Pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep

sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan

dikenal dengan sebutan mens rea. Doktin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan

tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam

bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person

guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua

syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan

lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus),dan ada sikap batin jahat/tersela

(mens rea)6

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang

obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, Dasar adanya perbuatan pidana

adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia

mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang

dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawban pidana adalah pertanggungjawaban orang

terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan

6 Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11,
1999, hal.27.
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orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban

pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan

menolak” suatu perbuatan tertentu.7

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila

orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam

undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat

penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau

jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan

kepada orang tersebut.8

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk

mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu

sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa

terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian

semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang

7 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.156
8Sudarto.Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, Semarang, FH UNDIP,

1988, hal.85.
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dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan

dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur

pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :9

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggung jawab;

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah

melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3

(tiga) yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab;

b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa

pendapat sarjana berikut ini:10

a. Mezger
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons
Sebagai dasar untuk pertanggungganjawab dalam hukum pidana.Ia berupa
keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan

9Roeslan Saleh, Op.Cit, hal.14
10 P.A.F. Lamintang,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Citra Adityta Bakti.

Bandung, 1996.hlm. 87
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dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan
kepada si pembuat.

c. Pompe
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat
melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu
adalah perbuatannya.Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si
pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam

rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya

dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :11

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

b. Terdapat kesalahan pada petindak;

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang

(dalam arti luas);

e. dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan

lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Moeljatno unsur pertanggungjawaban pidana adalah:12

a. Kesalahan;

b. Kemampuan bertanggungjawab;

c. Tidak ada alasan pemaaf.

11Ibid, hal.89
12 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, jakarta,

Bina Aksara, 1993. hal. 46
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Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung

jawab harus ada: 13

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik

dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunan Narkoba

Golongan I bukan Jenis Tanaman

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak

pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.14

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (strafbaar feit) dengan

tindakan/perbuatan (gedraging/handeling) memiliki makna yang berbeda. Sudarto

13Ibid, hal 48
14P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Citra Adityta

Bakti,1996. Hal. 7.
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mengemukakan, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan

(gedraging), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuki

pemberian pidana. Perbuatan (gedraging), meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van

Hattum dalam Sudarto, tidak menyetujui untuk memberi defenisi tentang gedraging,

sebab defenisi harus dapat meliputi pengertian berbuat dan tidak berbuat, sehingga

defenisi itu tetap akan kurang lengkap atau berbelit-belit dan tidak jelas.15

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.16

Pendapat para ahli hukum seperti yang dikemukakan oleh Simons, yang

merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan

Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi :17

a. Diancam dengan pidana oleh hukum,

15Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bag.1, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal.64
16Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,

2001. hal. 22
17Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya ,Jakarta,

Sofmedia, 2012, hal.120
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b. Bertentangan dengan Hukum,

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah

perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Menurut Sudarto, perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat yang

merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana adalah perbuatan jahat dalam arti

hukum pidana (strafrechtelijk misdaadbegrip), yang terwujud secara in abstracto

dalam peraturan-peraturan pidana. Sedangkan perbuatan jahat sebagai gejala

mayarakat yang dipandang secara concreet sebagaimana terwujud dalam masyarakat

(sociaal verschijnsel, erecheinung, phenomena), adalah perbuatan manusia yang

memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam arti konkrit. Ini

adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminolgis (criminologisch

misdaadsbegrip).

Pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit)

dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan

ke dalam golongan “monistis” dan golongan kedua mereka yang disebut sebagai

golongan “dualistis”. Yang termasuk aliran monistis (tidak adanya pemisahan antara

criminal act dan criminal responsibility) adalah:18

18(http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html) yang
diakses pada tanggal 11 Januari 2019
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a) Van Hamel mengemukakan definisi strafbaar feit adalah “een wettelijk

omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan

schuld te witjen”. Jadi unsur-unsurnya ialah:

1)   Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;

2)   Melawan hukum;

3)   Dilakukan dengan kesalahan dan;

4)   Patut dipidana.

b) E.Mezger mengemukakan Die straftat ist der inbegriff

dervoraussetzungender strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat

untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan “die straftat ist

demnachtatbestandlich rechtwidrige, pers onlich zurechenbare

strafbedrohte handlung”.

Tindak Pidana terjadi karena adanya perbuatan yang melanggar larangan yang

diancam dengan hukuman. Larangan dan ancaman tersebut terdapat hubungan yangt

erat, oleh karena itu antara peristiwa dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada

suatu kemungkinan hubungan yang erat dimana satu dengan yang lain tidak dapat

dipisahkan. Guna menyatukan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan
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perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan

konkrit yaitu :19

a. Adanya kejadian yang tertentu serta

b. Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengenaan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat

tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.Jadi seseorang dapat

dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak

pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya

dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam

rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada

kedua (unsur-unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya

dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif

dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada

19Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
KejahatanBandung, Citra Aditya Bakti, 2001. Hal.23
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hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari

si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu

adalah :20

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat

di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada

beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana

menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

a. D. Simons

Sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian

tindak pidana (strafbaarfeit) adalah ”Een strafbaar gestelde, onrechtmatige,

20P.A.F Lamintang, Op.Cit, hal.183
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met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”.

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak

pidana menurut Simons adalah :21

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan);

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);

3) Melawan hukum (onrechtmatig);

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsyatbaar persoon).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur

obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :22

1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang;

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu

seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”openbaar” atau ”dimuka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeitadalah :23

1) Orangnya mampu bertanggung jawab;

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari

perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

21Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana.Bandung,
Alumni, 2005, Hal.45

22Ibid
23Ibid
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b. Van Hamel

Menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en mensschelijke

gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten. Jadi menurut Van

Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :24

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

2) Bersifat melawan hukum;

3) Dilakukan dengan kesalahan dan

4) Patut dipidana

c. E. Mezger

Menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana,

dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :25

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);

3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman,

Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang

memenuhi rumusan delik :26

1) Bersifat melawan hukum; dan

24Ibid, hal 47
25Ibid, hal.48
26Ibid, hal 49
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2) Dilakukan dengan kesalahan.

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa

tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.Lebih lanjut

mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang

berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos

Menyebutkan Strafbaarfeit hanya berunsurkan :27

1) Kelakuan manusia dan

2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe

Menyatakan menurut hukum positif strafbaarfeit adalah tidak lain dari feit,

yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu

adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan

dan diancam pidana.28

c. Moeljatno

Memberikan arti tentang strafbaarfeit, yaitu sebagai perbuatan yang diancam

dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya

perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :29

1) Perbuatan (manusia);

27Moeljatno, Op.Cit, hal.98
28Ibid, hal 100
29Ibid, Hal 101
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2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat

formil) dan

3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat meteriil pun harus ada pula, karena

perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai

perbuatan yang tidak boleh atau tidak patutdilakukan, oleh karena itu

bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan

masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara

criminal act dan criminal responsibility.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai

perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut

pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak

terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang

yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang

berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena

masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si
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pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang

diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.30

3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.31

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika

adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi

tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan

30 Sudarto, Hukum Pidana 1, Purwekerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman,.1991, hal. 3

31Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia.
2001, hal 45
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fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta

ketergantungan (dependensi) .32

Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang

bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan

pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak

teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi

yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu

sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk

mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab

emosional.Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang

perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia

Internasional.33

Pengaturan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

32 Dharana Lastarya. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Jakarta, Pakarkarya, 2006.hal.15.
33Alifia, Apa Itu Narkotika dan Napza. Semarang, PT Bengawan Ilmu , 2008. Hal 1,
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dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1)

tersebut di atas menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikaadalah

semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan

berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.Apabila perbuatan-perbuatan

tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus

yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Berdasarkan pengertian yang

dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan

narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk

pengobatan, sehinggadapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah

laku dalam masyarakat.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor

pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut

kesehatan fisik, psikis, dan sosial.Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif,

yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku,

perasaan, dan pikiran.Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa
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pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan

dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana

penjara dan pidana denda.Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis

tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara

kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana

penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.34

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

hanya mengkategorikan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana narkotika

adalah sebagai berikut :

a. Memproduksi ;

b. Memiliki ;

c. Menyimpan ;

d. Menguasai ;

e. Menyediakan ;

f. Mengedarkan atau menyalurkan ;

g. Mengekspor ;

h. Mengimpor :

i. Dan menggunakan zat narkotika tanpa hak dan secara melawan hukum.

34 Erwin Mappaseng. Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri
dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya., Surabaya, Buana Ilmu., 2002.hal.2
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Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melibihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua
puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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b. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)
batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

5. Jenis-jenis Narkotika

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor.35 tahun 2009 disebutkan,

bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain :35

a. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

35 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar
Maju, 2003. hal. 45-48
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sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.Yang termasuk narkotika

golongan I ada 26 macam.Yang popular disalahgunakan adalah tanaman Genus

Cannabis dan kokain.Cannabisdi Indonesia dikenal dengan

namaganja.Sedangkan untuk Kokainaadalah bubuk putih yang diambil dari

daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika

golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan

dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan

tertentu.

Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor.35 tahun 2009

tentang Narkotika “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau

digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas

untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan

pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran

narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu

dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan

untuk kepntingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan

dalam pasal 12 Undang-undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang

berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
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mengakibatkan ketergantungan.Jenis narkotika golongan II yang paling populer

digunakan adalah jenis heroinyang merupakan keturunan dari morfin.Heroin

dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan

morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare.Ada juga

heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut

pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan

sebutan putau. Putau merupakan jenis narkotika yang paling sering

disalahgunakan.Sifat putau ini adalah paling berat dan paling berbahaya.Putau

menggunakan bahan dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk

dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga

sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan

brown atau Mexican adalah jenis heroinyang kualitasnya lebih rendah dari

heroin putih atau putau.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1)

huruf c Undang-undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam

terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama

dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk

pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan
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menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika

golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah

kodein.Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah

morfin.

C. Pengertian Tindak Pidana Secara Bersama-sama

Dalam melakukan tindak pidana, pada prakteknya tidak selalu ada satu orang

pelaku tindak pidana dalam peristiwa hukum pidana. Tidak tertutup kemungkinan

bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dibantu oleh orang lain. Selain

itu, kemungkinan pula bisa terjadi pada suatu peristiwa hukum, seorang pelaku dapat

melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, hal tersebut

dikenal dengan istilah penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana dan juga

penggabungan tindak pidana.

Terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana, KUHP telah memuat

dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, yang merupakan aturan yang mengatur tentang

turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak

pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana

dapat pulah dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak tindak

pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua Pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP

pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang

melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger), mereka yang menyuruh melakukan
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(Pembuat PenyuruhDoen Pleger), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat

Peserta: Medepleger), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur

Uitlokker),dan Pembantuan (Medeplichtige).36

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara,

perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan”

berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu

tindak pidana.

Sementara menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila

bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi

beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat

terjadi dalam hal :

a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau

b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan

delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang

lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:

c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam

mewujudkan delik

Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena

berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa

36Adami Chazawi. 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
Hal. 82
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orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut

allen dader.

Menurut Adami Chazawi bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan

dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut

dengan mededader dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat

pembantu). Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berukut :37

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan;

2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 55 Unsur-unsur Para Pembuat (Mededader) dapat

dikelompokkan orang-orang yang disebut sebagai pembuat yaitu :38

1) Mereka yang melakukan perbuatan pidana (pleger).

37 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta, Raja Grafindo Persada,2002,
hal.169

38Ibid, hal 170-172
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Arti kata dari “melakukan” adalah secara lengkap memenuhi semua unsur delik

dan merupakan suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat”.Orang itu

sendiri yang melakukan delik tersebut.

2) Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (doen pleger).

Arti kata “menyuruh melakukan” adalah bukan pelaku utama yang melakukan

delik tersebut namun pelaku utama tersebut menggerakkan orang lain.Dalam

posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya

sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya

dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang

benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh

melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang

menyuruh melakukan.Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara

hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.Orang

yang disuruh mempunyai dasardasar yang menghilangkan sifat pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51

KUH Pidana.

3) Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medepleger).

Arti kata “turut (serta)” melakukan adalah bersepakat dengan orang lain

membuat rencana untuk melakukan suatu delik dan secara bersama-saman

melaksanakannya.Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung

bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanyasekedar
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membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara

orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar

dan sengaja.

4) Mereka yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana (uitlokker)

Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan

atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah

menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh

Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau

menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan

kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan

keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang

dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan

untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya.Tanggung jawab

orang yang membujuk (uitlokker) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-

akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang

dibujuk sendiri.

Seseorang merupakan pembuat atau pelaku dari sesuatu perbuatan yang dapat

dihukum, bilamana tindak-tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam

perumusan perbuatan yang dapat dihukum tersebut. Pertanggungjawaban yang

dibebankan pelaku yang melakukan suatu tindak pidana adalah berdiri sendiri, pelaku
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tersebut harus bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang telah dilakukannya

sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan.

Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang medeplichtigheid atau pembantuan

dimana ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan,

secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan serta daya upaya

atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. Medeplichtigheid

atau pembantuan terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang yang satu sebagai pembuat

(dader) sedangkan yang lain sebagai pembantu (medeplichtigheid).Orang yang

membantu dalam Pasal 56 KUHP ini khusus mereka yang membantu tindak pidana

kejahatan. Sedangkan pembantuan dalam hal pelanggaran tidak dipidana karena

terdapat ketentuan dalam Pasal 60 KUHP. Pengertian orang yang membantu adalah

mereka yang dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan kejahatan, sengaja

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini perlu ditetapkan batas-batas penelitian atau ruang lingkup

penelitian.Ruang lingkup penelitian perlu ditetapkan untuk menghindari agar

penelitian tersebut tidak mengambang sehingga menjadi tidak terarah. Adapun ruang

lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban

pidana pelaku penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan secara bersama-sama untuk

Golongan I bukan jenis tanaman dalam  putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

B. JENIS PENELITIAN

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat sui generis39.

Menurut Peter Marzuki40, hal ini dapat terjadi dikarenakan ilmu hukum hanya

memiliki sifat normatif tetapi ilmu hukum juga memiliki sifat empiris amalitis.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai

berikut ;41

1. Penelitian Hukum Normatif (normative law reseach), yakni menggunakan

studi normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji praturan

39Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media
Group, 2005, hal.45.

40Ibid
41 Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat,

Jakarta, Rajawali Press, 2006, hal,23.
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perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum

dalam perkara in concreto.42Sistemmatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah

hukum dan perbandingan hukum.Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak

pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian

perpustakaan atau studi dokumen.

2. Penelitian hukum empiris, yakni menggunakan studi hukum empiris berupa perilaku

masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata

(actual behavior) sebagai (gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian

hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang sedang

berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak bertolak

pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab satu, maka

dari dua jenis penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum

normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

C. METODE PENDEKATAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yang yuridis normatif maka pendekatan yang

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan

pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi diantaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri

42Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 2.
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Pelalawan Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN Plw dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba

yang dilakukan secara bersama-sama untuk golongan I bukan jenis tanaman.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 22 Tahun 1997

tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selain itu permasalahan

juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Plw.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas.Bahkan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, risalah

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan.43 Adapun yang termasuk sebagai

sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan

dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. Putusan Pengadilan Nomor. 176/Pid.Sus/2018/PN Plw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitubahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan

hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur

yang terkait,laporan penelitian terkait,jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli,

43 Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181
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tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan

dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang

erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian untuk keperluan akademis.Penelitian.Penelitian

untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis.Pada penelitian ini,

peneliti bersikap netral, bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan

dijadikan sasaran, yaitu dalam penelitian yang bersifat case study atau yang menggunakan case

approach.

F. ANALISIS  BAHAN HUKUM

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor

:176/Pid.Sus/2017/PN.Plw. Pada penelitian hukum normtif, pengolahan data dilakukan dengan

cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan

kontruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara

data yang diperoleh di analisis secara preskriptif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya

dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk

diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan di interpretasikan menggunakan

metode interpretasi (a) sistematis ; (b) gramatikal: dan (c) teleologis. Penelitian interpretasi

sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.
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