
 

  

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga dapat diartikan bahwa Indonesia 

merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi negara hukum secara 

konstitusional telah dijelaskan pada rumusan tujuan negara Republik Indonesia 

yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, 

yaitu  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.  

 

Berkaitan dengan  konsep negara hukum, fungsi penegak hukum memiliki peran 

yang sangat penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum itu 

sendiri, upaya penegakan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang 

meliputi pengawasan terhadap penyimpangan hukum, peyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan persidangan, pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh 

hakim, pelaksanaan eksekusi pidana atas putusan hakim, dan kegiatan 

pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi dua macam perbuatan 

pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua 

KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ke tiga KUHP. Pada dasarnya 

kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi 

tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda. 
1
 

 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu 

Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 

hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat 

juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma 

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana  dalam keadaan-keadaan 

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana 

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
2
 

 

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, 

penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak 

berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam 

didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan 

sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan 

terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat 

penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.  

 

 

  

                                                           
1
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo,Jakarta, 2010,Hlm 45. 

2 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm. 1   
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Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengertian 

bahwa 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. 

 

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah 

keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan 

narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian 

ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan 

untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dijadikan 

ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini 

berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya 

generasi muda. 

 

Meluasnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat merusak atau 

mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang 

ditimbulkan karena pemakaian narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa 

penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan 

pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai 

dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.
3
 

 

Saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang, 

pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti 

terdapat orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri 

                                                           
3 Moh.Taufik, Tindak Pidana Narkotik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 49 
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pelaku, tiap-tiap pelaku mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk 

perbuatan kepada pelaku lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana, hal ini 

dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah deelneming atau penyertaan 

tindak pidana. 

 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan pidana 

sebagaimana termuat dalam  perkara nomor 74/PID/ 2014/PT TJK, yang pada 

pokoknya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam 

perkara nomor 132/Pid.B/2014/PN.Gns, adapun kronologis tindak pidana dalam 

parkara tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Bahwa terdakwa 1 Sulis bin Tukiman dan terdakwa 2 Darwis bin Abdullah 

dengan cara“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, 

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

 

Bahwa pada mulanya terdakwa. 1 mengajak terdakwa 2 ke Padang Ratu 

untuk menghadiri acara pernikahan salah satu kerabatnya. Lalu sesampainya 

di acara tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 pun masuk dan menikmati 

hidangan dari tuan rumah. Selanjutnya tidak lama kemudian saat akan 

berpamitan terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju parkiran motor tiba-tiba ada 

orang bernama Adi (DPO) menawarkan Narkotika kepada para terdakwa, 

selanjutnya atas tawaran tersebut para terdakwa sepakat untuk membeli 

narkotika tersebut seharga Rp. 400.000,- dengan cara patungan/sum-suman 

dan rencana akan dipakai/digunakan keesokan harinya. 

 

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1 

datang kerumah terdakwa 2 lalu setelah bertemu terdakwa 2 langsung 

membuat/merakit peralatan berupa botol lasegar dan setelah selesai 

merakitnya kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung menikmati 

narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya secara 

bersama-sama. Perbuatan Para terdakwa telah sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya majelis 

hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara 1 

(satu) Tahun  6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam 

tahanan. 
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Berkaitan dengan uraian kasus tersebut, maka diketahui bahwa adanya pelaku 

turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ketentuan mengenai 

penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP yang 

menentukan : 

(1) Dipidana sebagai pelaku 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. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

 

Pasal 56 KUHP menentukan :  

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  

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

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

melakukan kejahatan.  

 

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki 

peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai 
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tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi 

terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum 

masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya 

masyarakat yang teratur dalam kehidupannya. 

 

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 

74/Pid.B/2014/PT.Tjk perlu untuk dilakukan suatu tinjauan yuridis guna 

mengetahui mekanisme pemidanaan terhadap pelaku turut serta dalam tindak 

pidana. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis tertarik 

untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi 

dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang  Nomor 74/Pid.B/2014/PT.Tjk)”. 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

 

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku turut serta dalam tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika ? 

 

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika? 
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2. Ruang Lingkup 

 

 

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas dan 

salah penafsiran maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian 

hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya tentang penegakan hukum 

terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 74/Pid.B/2014/PT.Tjk). 

Adapun ruang lingkup kajian dalam penulisan ini adalah dititik beratkan pada 

mekanisme penjatuhan putusan pidana dan sistem penegakan hukum yang 

dilakukan. 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

 

a. Mengetahui secara jelas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku turut 

serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 74/Pid.B/2014/PT.Tjk). 

 

b. Mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 

74/Pid.B/2014/PT.Tjk). 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan 

keduanya dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi 

bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga 

permasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan 

serta masyarakat umumnya atas hasil analisis penegakan hukum terhadap pelaku 

turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang  Nomor 74/Pid.B/2014/PT.Tjk) 

 

b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan 

tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan 

dengan penegakan hukum terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana, selain 

itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi 

praktisi maupun akademisi. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
4
 

 

a. Teori Penegakan Hukum 

 

 

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak 

hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk 

melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. 

 

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :  

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga 

komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum. 

 

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme 

kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang 

bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi 

tersebut. 

 

c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen 

aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh 

masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak 

terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum 

tersebut.
5
 

 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986,hlm 124. 

5
 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan  

  Abolisinisme), Alumni, Bandung, 1996, hlm 17. 
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Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka 

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahap, yaitu : 

 

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif. 

 

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini 

disebut dengan tahap kebujakan yudikatif. 

 

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit 

oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan 

eksekutif atau administratif.
6
 

 

 

Ajaran penyertaan tindak pidana berpokok pada menentukan pertanggungjawaban 

peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, disamping itu juga 

mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan 

tindak pidana mengenai sumbangan atau peran apa yang telah diberikan tiap-tiap 

peserta agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.
 7

 

 

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat istilah 

penyertaan tindak pidana yang dalam hal ini terbagi menjadi dua pembagian, 

yaitu: 

 

1. Pembuat / dader diatur dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari : 

a. Pelaku (Pleger) ; 

b. Yang menyuruh melakukan (Doenpleger) ; 

c. Yang turut serta (Medepleger) ; 

                                                           
6
 Muladi,Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,1995,hlm. 13-14 

7
 Teguh Prasetyo,Op.Cit,hlm 134. 
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d. Penganjur (Uitloker) . 

 

2. Pembantu / Medeplichtige diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri dari : 

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan ; 

b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan . 

 

b. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

 

Penjatuhkan putusan oleh hakim terdapat teori atau pendekatan yang dapat 

digunakan oleh hakim, yaitu sebagai berikut :  

 

a. Teori Keseimbangan 

 

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan 

terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan 

tergugat; 

 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan 

hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan 

oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim; 

 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputusnya; 

 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman 

tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan 
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yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban 

maupun masyarakat; 

 

e. Teori Ratio Decidendi 

 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangn hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara  

 

f. Teori Kebijaksanaan 

 

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan 

terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, 

sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya 

preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

dilakukan oleh pelakunya, mempersiap mental masyarakat dalam menyikapi 

suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.
 8

 

 

 

2. Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.
9
 

 

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Penegakan Hukum terhadap Pelaku Turut 

Serta dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang  Nomor 74/Pid.B/2014/PT.Tjk). Adapun 

pengertian dari istilah tersebut adalah : 

 

                                                           
8
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, 2010, hlm 105- 

    112. 
9
 Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm 132. 
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a. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan  dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
10

 

 

b. Turut Serta adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan 

suatu tindak pidana.
11

 

 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
12

 

 

d. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum.
13

 

 

e. 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.
14

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan penulisan sebagai berikut : 

 

 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto,  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986,  

    hlm. 3 
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 : Percobaan dan Penyertaan, Rajawali Pers, Jakarta,  

   2008, Hlm 99 
12

 Teguh Prasetyo,Op.Cit, hlm 45 
13 Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
14 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, 

pengolahan data dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu Penegakan Hukum terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang  Nomor 74/Pid.B/2014/PT.Tjk).. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 


