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ABSTRACT 

ACTORS ON OFF CRIMINAL PUNISHMENT DRUG DEALERS 

 

By: 

Tri Fajar Nugroho 

 

Rampant drug trafficking in Indonesia at this time we are experiencing state of 

emergency against narcotics extremely worrying among the people of her 

specialty in the environment of young people today. President of the Republic of 

Indonesia Jokowi firmly stated and support the provision of criminal sanctions 

against the perpetrators of drug dealers to death, and the death penalty given to the 

perpetrators of drug dealers aim to give deterrent effect to the community that 

tends potentially distribute narcotics and of course nto reduce drug trafficking in 

Indonesia. Based on these descriptions are at issue in this thesis are: (1) Why 

Does the imposition of the death penalty against offenders and drug dealers (2) Is 

the inhibiting factors executions against perpetrators of drug dealers 

The approach used is a matter of normative juridical supported by empirical 

jurisdiction. The data used are primary data and secondary data collection with the 

literature study and interviews. While processing the data through the process of 

examining the data, data selection, data classification and systematization of data. 

The data has been presented in narrative form, discussed and analyzed 

descriptively and qualitatively, to then be deduced. 

Based on the research that has been done the authors note that: (1) Before the 

imposition of capital punishment against perpetrators of drug dealers, for deterrent 

effect against perpetrators of trafficking of narcotics, set the weighting of criminal 

sanctions, in the form of criminal special minimum, imprisonment of 20 (twenty) 

years, life imprisonment, or the death penalty. (2) factors inhibiting the execution 

of capital punishment against perpetrators of drug dealers, factors affecting the 

delay in execution is related to the legislation in this case filings Review (PK) and 

filing clemency because obviously in the rule of law in Indonesia Article 268 

paragraph (3) states that: "the demand for reconsideration of a decision can only 

be made one time only" review (PK) is the efforts of the supreme law, in which 

there is no remedy again top Review (PK) 
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The author's suggestion that more and increased surveillance of drug trafficking in 

particular the fight against the perpetrators dealers of narcotics, Need for 

additional equipment or facilities used in the process of arrest and investigation, 

so that the examination of the offender dealers can run optimally in completing 

the trial transcript and the need to firm sanctions and the application of fair in 

granting sanction the death penalty for drug dealers in order to achieve its 

implementation Act - Act No. 35 of 2009 
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ABSTRAK 

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR 

NARKOTIKA 

 

Oleh 

Tri FajarNugroho 

 

Merajalelanya peredaran narkotika di Indonesia saat ini negara kita sedang 

mengalami darurat terhadap peredaran narkotika yang amat sangat 

menghawatirkan di kalangan masyarakat khusus nya di lingkungan anak muda 

saat ini. Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan 

mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, 

dan pidana mati di berikan kepada pelaku pengedar narkotika bertujuan 

memberikan efek jera kepada masyarakat yang cendrung berpotensi mengedarkan 

narkotika dan tentunya nuntuk mengurangi peredaran narkotika di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini 

yaitu: (1)Mengapa Perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar 

narkotika dan (2)Apakah Faktor penghambat eksekusi pidana mati terhadap 

pelaku pengedar narkotika 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan 

yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, 

pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan 

data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan 

sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa : (1) 

Perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, untuk 

menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran Narkotika, diatur mengenai 

pemberatan sanksi pidana, dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 

20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.(2) 

Faktor penghambat eksekusi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, 

Faktor yang mempengaruhi tertundanya pelaksanaan hukuman mati adalah terkait 

dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengajuan Peninjauan 

Kembali (PK) dan pengajuan Grasi karena sudah jelas dalam aturan hukum yang 

ada di Indonesia Pasal 268 ayat (3) disebutkan bahwa;“Permintaan peninjauan 

kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”Peninjauan 
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Kembali (PK) merupakan  upaya hukum tertinggi, dimana tidak ada upaya hukum 

lagi di atas Peninjauan Kembali (PK) 

Adapun saran penulis agar semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap 

peredaran narkotika khususnya pemberantasan terhadap pelaku pengedar 

Narkotika, Perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam 

proses penangkapan dan penyidikan, agar dalam pemeriksaan terhadap pelaku 

pengedar dapat berjalan secara maksimal dalam melengkapi berkas persidangan 

dan perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana 

mati bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapai nya penerapan Undang – 

undang No 35 tahun 2009 

 

Kata Kunci :Pidana Mati, Pengedar Narkotika 
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Motto 

 

”Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, teruslah mencoba walau bermula dari 

kegagalan, lanjutkan lah dengan cara yang berbeda, selalu berusaha dan 

berharap untuk sebuah perubahanbaru demi kesuksesan di masa depan” 
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Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang 

merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar1945,Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan 

mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, 

karna efek yang di timbulkan bila secara rutin mengonsumsi narkotika sudah pasti 

merusak kondisi fisik seseorang. Dan hal ini dapat berefek buruk bagi generasi 

muda Bangsa Indonesia. Dengan merajalelanya peredaran narkotika di Indonesia, 

negara kita sedang mengalami darurat terhadap peredaran narkotika yang amat 

sangat merajalela di kalangan masyarakat khusus nya di lingkungan anak muda 

saat ini.
1
 

Beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara asal para terpidana 

mati tersebut sudahmeminta Presiden Jokowi agar dapat memberikan 

pengampunan, tetapi presiden tetap kukuh pendirian dengan tidak memberikan 

pengampunan. Sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

                                                           
1
http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalam-pemberantasan.html  22 januari 

2016 pukul 14:45 

http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalam-pemberantasan.html
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DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945), sudah sepantasnya Indonesia harus 

menjunjung tinggi hukum. 
2
 

Ciri-ciri yang harus melekat pada negara hukum adalah adanya pengakuan dan 

perlindungan HAM, peradilan yang bebas, dan kepastian hukum. Hukuman mati 

bagi terpidana narkotika pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang 

banyak karena kasus narkotika merupakan salah satu extraordinary crime yang 

telah merugikan bangsa dalam jumlah yang besar secara materiil atau immaterial. 

Peradilan di Indonesia pun memang seharusnya bersifat Independen dan Impartial, 

artinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk intervensi dari negara 

lain. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap 

dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Sebagai contoh yang 

baru terjadi yang masih segar dalam ingatan kita yaitu dengan dieksekusi matinya 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, RaheemA 

Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte 

(Brasil); serta Zainal Abidin(Indonesia),mereka adalah 8 (delapan) orang terpidana 

mati kasus narkoba yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tanggal 

29 april 2015 lalu, dimana 7(tujuh) diantaranya berkebangsaan asing dan seorang 

WNI.
3
 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan 

dampak dari narkotika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, 

secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dengan membentuk aturan 

                                                           
2
Syamsul Hidayat, 2010, Pidana Mati di Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, hlm.1 

3
http://www.http://news.detik.com/berita/2900987/detik-detik-eksekusi-mati-8-terpidana-mati-

narkoba-di-nusakambangan 
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hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika ini. Terdapat undang-

undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika).  

Sanksi Pidana dalam Undang-Undaang Narkotika salah satunya adalah Sanksi 

Pidana  Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan 

menewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1  yang dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi 1kg  atau 

melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku 

dipidana dengan pidana mati”. 

Terhadap pelaku sebagai  pengedar dimungkinkan  dijatuhkan  sanksi  pidana mati 

contohnya diatur dalam Pasal - pasal114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal119 yang 

disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan  yang dilakukan. Kejahatan 

narkotika sudah masuk keseluruh  sendi-sendi  kehidupan maka dari itu hukuman 

berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan 

dinegara kita.
4
Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati 

dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang 

dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945.
5
 

Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana 

mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, 

karna terdapat asas (derogable right) yaitu hak seseorang yang bisa di batasi, 

                                                           
4
http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilikpabrik-

narkoba-menciderai-keadilan-publik.html 
5
 Arief Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 2011. h.306 
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akantetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain,yang 

memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan 

datang. Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian 

dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan 

UUD 1945.
6
 

Upaya menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa sepotong-potong,hak 

setiap orang untuk hidup sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) 

harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
7
 

Proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan, tapi dalam 

pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati.Dalam hal penjatuhan 

pidana mati, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  

                                                           
6
http://www.hukumpedia.com/dianahijri/kepatutan-penerapan-hukuman-mati-di-indonesia 

7
http//indonesiabergegas.com-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan- 

 menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba.  
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Hakim yang secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas 

peradilan untuk memeriksa, mangadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. 

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan 

kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa hakim dalam 

memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga.  

Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan 

rasa keadilan masyarakat. Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, 

tetapi  kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya 

hakim dibatasi olehPancasila, undang-undang dasar, peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat 

membatasi kebebasan hakim.
8
 

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat 

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 

terdakwa.Berdasarkan ketentuan tersebut,dalam menentukanberat ringannya 

pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat 

jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan 

kesalahan yang dilakukannya.Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

                                                           
8
Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari,  Aspek-Aspek Perkembangan  

 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,2005, hlm.51 
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suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan 

kepastian hukum bagi seseorang.Berdasar paparan latar belakang masalah di atas, 

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengupas 

permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Mengapa perlu penjatuhanpidana mati terhadappelaku pengedarnarkotika? 

b. Apakahfaktor penghambat eksekusipidana mati terhadap pelaku pengedar 

narkotika? 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini 

meliputi substansi penelitianilmu Hukum Pidana; yang membahas objek penelitian 

terkait tinjauan yuridis pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dalam 

perspektif hukum pidana Indonesia dengan lokasi penelitian dipilih di wilayah 

hukum Provinsi Lampung. Sedangkan data tahun penelitian ditentukan tahun 2014 

– 2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mengapa perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku 

pengedar narkotika. 

b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat sanksi pidana mati terhadap pelaku 

pengedar narkotika. 

c. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis 

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan 

dengan tindak pidana Narkotika. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis 

bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam 

menangani masalah tindak pidana Narkotika. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 
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peneliti.
9
Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis 

karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan 

pengumpulan,pengolahan, analisis dan konstruksi data.
10

Kerangka teoritis 

merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, 

keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan 

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.
11

 

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan merupakan hal-hal yang melatarbelakangi 

terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori dapat digunakan untuk menganalisis 

permasalahan-permasalahanyang terkait dengan kejahatan atau penyebab 

kejahatan. Teori-teori pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan 

hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. 

Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana yang tidak 

terlepas dari tujuan politik kriminal.Dalam arti luasnya yaitu perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, serta menciptakan keadilan. 

Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta 

fungsi pemidanaan, tidakakan terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang 

ada. 

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha 

mencari dasar hukum dari pemidanaan dan apa tujuannya. Ada tiga golongan 

utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: 

 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3. Jakarta:UI. Press.1986, hlm. 125 

10
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali. 

1983, hlm.124. 
11

Abdulkadir Muhammad.Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,  

hlm. 73. 
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1.Teori Absolut atau Teori Pembalasan  

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini mengatakan 

bahwakejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yangmenuntut pidana dan 

yangmembenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi 

tersebut adalahsuatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurutrasio 

praktis, maka tiapkejahatan harus disusul oleh suatu pidana.  

Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatuyang menurut rasiopraktis,dengan 

sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebihdahuludilakukan, maka 

menjatuhkan pidana tersebutadalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.
12

 

Sementara, untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan teori Soerjono 

Soekanto.  Terdapat beberapa faktor menurut SoerjonoSoekanto yang 

diperlukanagar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, faktor - faktor 

tersebut adalah: 

1. Faktor hukum itu sendiri 

    Maksud faktor hukum disini adalah peraturan tertulis dalam bentuk  undang -  

    undang sebagai landasan dalam proses penegakan hukum guna  melindungi  

    korban dari segi hukum pidana. 

2. Faktor penegak hukum 

    Penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak  langsung   

    berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang - undangan yang  

    telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang  sah. 

3. Faktor sarana atau fasilitas 

                                                           
12

Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana 

Mati Di Indonesia Dewasa Ini,Ghalia Indonesia, Jakarta:1984, hlm.19. 
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    Upaya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas   

    tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan   

    menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut,   

    maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 

4. Faktor masyarakat 

    Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum,   

    bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegakan hukum terutama   

    hukum pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah untuk  mencapai  

    kedamaian dalam masyarakat. 

5. Faktor kebudayaan 

    Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa  

    manusia di dalam pergaulan hidup.
13

 

a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,  

     mempelajari, dan sebagainya) Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, 2003:  

     1998). 

b. Pelaku adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, 

yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut 

sertamelakukan,dan merekayangsengajamenganjurkanorang lainsupaya 

melakukan perbuatan. 

c. Tindak Pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa 

pidana.
14

 

                                                           
13

Soerjono Soekanto.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta. Raja Grafindo 

Persada. 1983. hlm.4-5 
14

Sudarto, 1990, Hukum Pidana, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman,hlm. 23. 
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d. Hukuman Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan 

    (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas  

    seseorang akibat perbuatannya.
15

 

e. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau  

    pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf  

    sentral.
16

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memberikanpemahaman mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus 

pembahasan dalam proposal ini, maka penulis menyusun Sistematika Penulisan. 

I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pemahaman kedalam penjatuhan pidana mati, pengertian-

pengertian umum dan serta pokok bahasan lainya. Dalam uraian bab ini lebih 

bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori 

yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. 

 

III. METODE PENELITIAN 

                                                           
15

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses pada tanggal 3 januari 2016 Pukul 15.00 

Wib 
16

 https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/uu-no-35-tahun-2009-mengenai-narkotika/ diakses 

pada tanggal 13 januari 2016 Pukul 15.00 Wib 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vonis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati
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Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian 

meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, 

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian 

mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang 

ada. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil 

pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan 

masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang 

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pengertian Tinjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal  dari  

kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat  

akhiranan  menjadi  tinjauan  yang  artinya  perbuatan meninjau.  Pengertian  kata  

tinjauan dapat diartikan  sebagai  kegiatan pengumpulan data,  pengolahan, 

dananalisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum 

atau  yang ditetapkan oleh  undang-undang. Jadi, tinjauan  yuridis  dapat  diartikan  

sebagai kegiatan  pemeriksaan  yang  teliti, pengumpulan  data  atau  penyelidikan 

yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau 

berdasarkan hukum dan undang-undang. 

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika  dikaji  menurut hukum  pidana,  

adalah dapat kita samakan dengan mengkajihukum pidana  materiil  yang  artinya 

kegiatan pemeriksaan yang  teliti  terhadap semua  ketentuan  dan  peraturan  yang  

menunjukkan tentang tindakantindakan mana yang dapatdihukum, delik  apa  yang  

terjadi, unsur-unsur tindak  pidana  terpenuhi,  serta  siapa  pelaku  yang  dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap tindak  pidana tersebut dan pidana yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
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B.  Pengertian Tindak Pidana 

1. Istilah tindak pidana  

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu  

Strafbaarfeit  atau  delict  yang  berasal  dari  bahasa  Latin  delictum. Sedangkan 

perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti ”sebagian dari  

kenyataan”  atau ”een  gedeelte  van  werkelijkheid” sedangkan ”strafbaar” berarti 

”dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan ”strafbaar feit” itu dapat 

diterjemahkan sebagai” sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.
17

 

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung  

suatu pengertian dasar dalam ilmu  hukum  sebagai  istilah yang  dibentuk  dengan  

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa  hukum  pidana.  Tindak  

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa  yang  konkrit  

dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang 

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah 

yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
18

Terdapat beberapa 

pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian Strafbaar feit, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Simons, Strafbaar feityaitu suatu tindakan melanggar hukum yang 

telahdilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

                                                           
17

 P.A.F.  Lamintang,  1997,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  PT.  Citra  Adya  Bakti, 

Bandung, hlm. 181 
18

 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap  

Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18 
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b. Pompe, Strafbaar feit yaitu suatu  pelanggaran  norma  (gangguan terhadap 

tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana  penjatuhan hukuman terhadap pelaku  

tersebut  adalah  perlu  demi terpeliharanya tertib hukum. 

c. Hasewinkel Suringa, Strafbaar feit yaitu suatu perilaku manusiayang pada suatu 

saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam 

undang-undang. 

Sedangkan menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak 

pidana adalah sebagai berikut: 

1. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 

2. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

masyarakat dirasakan sebagai perbuatanyang tidak boleh atau tidak dapat 

dilakukan. 

3. Wirjono ProdjodikoroBeliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana 

 

 

 



16 

 

 
 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur  tindak  pidana  dapat  dibedakan  kedalam  tiga  bagian yaitu: 

1.  Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) 

Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku  tidak  memenuhi rumusan  

undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan 

tersebut bukanlah perbuatan yang bias dikenai ancaman pidana. 

2.  Melawan hukum 

Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan 

hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan 

juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. 

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu
19

: 

a. Sifat melawan hukum umum 

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam 

rumusanpengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan yang 

termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 

b. Sifat melawan hukum khusus 

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam 

rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat 

dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik 

                                                           
19

 I Made Widnyana, 2010,  Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57 
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dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum 

facet”. 

c. Sifat melawan hukum formal 

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi 

semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 

d. Sifat melawan hukum materiil 

Sifat melawan huku materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan 

hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan 

delik tertentu. 

3.  Tidak ada alasan pembenar 

Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam  

undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat 

“alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan 

pidana”. 

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka 

dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam 

hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:  

a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan)  

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu 

sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap 

sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap orang yang melakukan 
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perbuatan jahat Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si 

korban.  

b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)  

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah 

bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini 

menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini 

mencari mamfaat daripada pemidanaan (nut van de straf).  

c. Vereningings theorieen (teori gabungan)  

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat memuaskan 

menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini 

dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu 

pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar 

pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.
20

 

Dari beberapa defenisi di atas dapat kita ketahui :  

a. Teori absolut atau teori pembalasan  

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena 

seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan 

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah 

melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan 

pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana 

mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.  

                                                           
20Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal. 56 
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Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: 

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang 

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang melakukan 

perbuatan jahat Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si 

korban.
21

 

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika 

1.  Pengertian Narkotika 

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana 

Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di 

dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi 

istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media 

cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai 

narkotika.Dan dengan pemberian sanksi pidana mati bagi para pelakunya. 

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang  awam berupa  narkoba tidak 

selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika  dengan dosis yang 

tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang 

diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah  

Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. 

Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, 

yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”
22

 

                                                           
21Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal. 56 
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Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:
23

“Narkotika  adalah 

zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan 

dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam 

defenisi  Narkotika  ini sudah termasuk candu, zat-zat yang  dibuat  dari  candu  

(morphine,  codein,  dan methadone).” Didalam  bukunya,  Ridha  Ma‟ roef  

mengatakan  bahwa  Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang 

bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, 

Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang 

menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.
24

 

Sementara  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Narkotika  pengertian  

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.” 

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila 

digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan 

yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenak di dalam narkotika terkandung senyawa 

adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat 

menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah 

melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada 

                                                           
23

Ibid, hlm. 18 
24

 Ridha  Ma’roef,  1987,  Narkotika,  Masalah  dan  Bahayanya,   PT.  Bina  Aksara,  Jakarta,  

hlm. 15 
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diatas awan dan selalu merasa  bahagia. Inilah  yang  kemudian  mendorong  

banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih  mencari kesenangan dengan 

mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.
25

 

Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya 

untukkepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan 

pengobatan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, 

obat-obatan semacam Narkotikajug semakin berkembang pula cara pengolahan 

dan peredarannya.
26

 

Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalaNarkotika 

memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efekketergantungan. Dengan 

demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, 

pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat 

dengan Narkotika. 

2.  Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika 

Umumnya,  jenis-jenis tindak  pidana  Narkotika  dapat  dibedakan menjadi berikut 

ini: 

a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya 

untuk orang lain dan untuk diri sendiri. 

b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli NarkotikaTindak  

pidana  yang menyangkut  produksi  dan  jual  beli disini bukan  hanya  dalam  

                                                           
25

Mardani. Hukum Aktual. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009, hlm. 16-21 
26

Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna,Loc. Cit., hlm. 1-3 
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arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar 

menukar Narkotika. 

c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana  dalam 

arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito 

Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang  pengangkutan  

Narkotika  yang khusus  ditujukan kepada  nahkoda atau  kapten penerbang 

karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam 

Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut: 

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidakmelaksanakan  

ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama 10 (sepuluh) tahun 

dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp100.000.000,00 (seratus  juta rupiah)  dan  

paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah). 

d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika 

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu NarkotikaOrang tua 

atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena 

jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi 

orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan. 

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui 

bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika 

baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian 

untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan 

pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila 

tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana. 
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g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika barang 

yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk 

dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus 

diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan 

pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak 

pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.  

Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita 

berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang 

bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya.Dalam hal ini, penyidik wajib 

membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa 

penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas 

perkara.Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan 

tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. 

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak 

pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi 

ada kalanya kejahata ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah 

umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan 

anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak 

pidana. 

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang 

sangat memprihatinkan.Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah 

mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah 

sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya.Bisnis Narkotika telah tumbuhan 

dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Didalam 
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UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan 

Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: 

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  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  

dan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah). 

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

Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua 

perbuatan dengan tanpa 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 dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana 

khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. 

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi  pidana  

paling  sedikit  4  (empat)  tahun  penjara  sampai  20  (dua puluh)  tahun penjara  

bahkan pidana mati  jika memproduksi  Narkotikagolongan  I  lebih  dari  1  (satu)  

atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika 

tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
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3.  Penggolongan Narkotika 

Berdasarkan UU Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu: 

a. Narkotika Golongan I 

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan Imempunyai potensi yang 

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam 

penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu 

pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, 

keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat 

digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. 

b. Narkotika Golongan II 

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan 

dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. narkotika  golongan  ini 

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

c. Narkotika Golongan III 

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan  dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan  pengembangan ilmu pengetahuan  

serta  mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. 
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4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika 

Tindak pidana  Narkotika  diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 

148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan 

khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika 

bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan,akan tetapi tidak 

perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut 

merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan 

kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-

kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang 

ditimbulkan daripemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakanbagi 

jiwa manusia.
27

 

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi 

kepentingan kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri 

Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga 

pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk 

persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.
28

 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  perbuatan-perbuatan  yang  

dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut: 

a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111); 

                                                           
27

 Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 5 
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b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman (Pasal 112); 

c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 

I (Pasal 113); 

d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I (Pasal 114); 

e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I 

(Pasal 115); 

f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika  

golongan  I  terhadap  orang  lain  atau  memberikan Narkotika golongan I untuk 

digunakan orang lain (Pasal 116); 

g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117); 

h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118); 

i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli,  menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan II (Pasal 119); 

j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau  mentransito  Narkotika golongan II 

(Pasal 120); 

k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika  

golongan II terhadap orang lain  atau  memberikan Narkotika golongan II untuk 

digunakan orang lain (Pasal 121); 

l. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan  hukum  memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan  Narkotika  golongan III (Pasal 122); 
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m. Setia orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika  golongan III (Pasal 123); 

n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

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

menyerahkan  Narkotika  dalam golongan III(Pasal 124); 

o. Membawa, mengirim, mengangkut,  atau  mentransito  Narkotikagolongan III 

(Pasal125); 

p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika  

golongan  III terhadap  orang  lain  atau  memberikan Narkotika golongan III 

untuk digunakan orang lain (Pasal 126); 

q. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)) 

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri 

2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri 

r. Narkotika golongan III bagi diri sendiri  

s. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja 

tidak melapor (Pasal 128); 

t. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129) 

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 

untuk pembuatan Narkotika; 

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika 

untuk pembuatan Narkotika; 

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  

dalam  jual beli,  menukar,  atau  menyerahkan prekursor Narkotika untuk 

pembuatan Narkotika; 
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4. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito prekursor Narkotika untuk 

pembuatan Narkotika. 

Sedangkan untuk sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu 

tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin 

usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara 

asing). 

b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp. 

800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) untuk tindak  pidana Narkotika, untuk pidana penjara 

minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup. 

c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif 

(terutama penjara dan denda); 

d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam  dengan  pidana  minimal 

khusus (penjara maupun denda); 

e. Ada  pemberatan  pidana  terhadap  tindak  pidana  yang  didahului dengan  

permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi 

dilakukan dengan  menggunakan  anak belum cukup umur, dan apabila ada 

pengulangan (recidive).  
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4. Macam-Macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika. 

a. Pengertian Sanksi Pidana.  

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang 

yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana 

ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, 

pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman 

putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.  Tujuan dari sanksi 

pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, 

dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk 

kejahatan tertentu membinasakan. 

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.  

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. 

Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana 

tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana 

pokok maupun pidana tambahan yaitu:  

a. Pidana Pokok  

    1. Pidana mati   

    2. Pidana Penjara  

    3. Pidana Kurungan  

    4. Pidana Tutupan  

    5. Pidana Denda  
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b. Pidana Tambahan  

    1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu  

    2. Perampasan Barang Tertentu  

    3. Pengumuman Putusan Hakim  

5. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang   

Narkotika.  

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi 

pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, yaitu sebagai berikut:  

Pasal 113 : 

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi  

mengimpor, mengeksor 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).  

Ayat 2: 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 pidanapaling singkat 5 (lima) tahun  

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).  
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Pasal 114 

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di 

jual, 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).  

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, 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 5 (lima) batang pohon atau dalam 

bentuk bukan tanaman beratnya 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).  

Pasal 118 

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 

Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling 
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sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau 

menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

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 119 

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, 

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

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda 

paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, 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 5 (lima) batang pohon atau dalam 

bentuk bukan tanaman beratnya 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 
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denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).  

Pasal 121 

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II 

untuk digunakan orang lain 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).  

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 

permanen, pelaku di pidana 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 pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga).   

Pasal 144 

Ayat 1: setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan 

tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 

113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 

120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 

127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum 

ditambah dengan 1/3 (sepertiga)  
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Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1) tidal berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhi dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

Adapun  alasan-alasan  umum  yang  diberikan  oleh  golongan  yang menyetujui  

pidana  mati, seperti  Kant,  Hegel,  Herbart,  Stahl,  Garafalo, Lambroso, H.G. 

Rambonnet, dan H.B Vos adalah :  

a. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan 

menghalangi kemajuan masyarakat. 

b. Sebagai Perwujudan pembalasan. 

c. Jika seorang penjahat besar yang dimasukan dalam penjara tidak dibunuh maka 

ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi. 

d. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam 

penjara. 

e. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.
29

 

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman 

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di 

singkat KUHP ) bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat  

yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka 

tidaklah heran apabila dalam menentukan  hukuman  mati  terdapat  banyak  

pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu 

sendiri. Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia, tidak lepas dari penghamba Hak Asasi Manusia, oleh  karena Indonesia 

masih mencantumkan Pasal-Pasal tentang pidana mati dalam produk  peraturan  
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 http://www.lawskripsi.com.op.cit., 
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perundang-undangannya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap 

pidana mati.
30

 

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu 

pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi 

keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. Hukuman  mati  

tidak  dapat  dilaksanakan bagi  kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah  

umur  18  tahun  dan  juga  perempuan hamil.
31

 

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu 

yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan  perbuatannya  bahwa  dia 

adalah  orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu 

untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu 

dengan  hukuman mati.Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung 

tujuan pidana  yang dikatakan oleh adalah benar  yaitu untuk membinasakan. 

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai 

suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi  calon  pelaku  untuk  

tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. 

Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana  dipaparkan  diatas,  menimbulkan  suatu  

harapan bahwa para  aparat penegak hukum untuk  bisa lebih  berani  dan  tegas  

dalam memberikan keputusan hukumnya.  

Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan utama 

mengapa   penjatuhan  hukuman  mati  seringkali  di gunakan oleh pengadilan, 

antara lain :  
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 Waluyadi, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm.57 
31

 Ibid. hlm.57-58 
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1. Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim kolonial 

Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim orde baru 

untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lwan politik. Hal ini dapat 

dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.  

2. Upaya menerbitkan beberapa katentuan hukum baru yang mencantumkan 

ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi politik akibat ketidakmampuan 

membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak 

pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk 

narkotika.  

3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu 

pelaku.
32

 

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk 

menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. 

Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra 

terhadap pidana mati. Namun, setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian 

dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut 

kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal (criminal 

policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan 

pada tahap aplikasi.
33

Isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 

menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi  karena  

hak  untuk  hidup  dalam semangat  UUD 1945 dan sejarah  konstitusi Indonesia 

tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan underogable atau hak yang bisa di 
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 Waluyadi, Op.Cit. hlm.58 
33

 Arief  Barda  Nawawi, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan,  

Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011. hlm.306 
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batasi. Meski demikian, MK kemudian dalam putusan tersebut memberikan arahan 

agar konstruksi  pidana  mati. 

Dalam hal ini pemeberian sanksi pidana mati dalam UU nomor 35 tahun 2009 

tentang tindak pidana narkotika, sudah amat cukup jelas bahwa pidana mati adalah 

jalan akhir karna dalam penerapannya sangksi pidana mati amat sangan 

menankutkan bagi siapapun, dengan tujuan memberi efek jera pada si calon pelaku 

agar memperbaiki diri bila tidak ingin bernasip sama pada terpidana mati lainnya.  

D. Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar 

pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada 

umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :  

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori inimengatakan 

bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan 

yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakanbahwa 

konsekuensitersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiapkejahatan. 

Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatupidana. Oleh 

karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasiopraktis,dengan 

sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahuludilakukan, maka 

menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.
34

 

Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan 

pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka. 

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
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Menurut teori ini, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata 

tertibmasyarakat.Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah 

menghindarkan(prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi 

daripemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.  

c. Teori Gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :  

1.Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas tidak 

bolehmelampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk 

dapatmempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe. 

2.Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, 

tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang    beratnya sesuai 

dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung 

teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan 

umum. 

3.Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkansama. 

Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan,karena pada 

umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana 

harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, 

denganide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif 

maupun secara positif. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini menggunakan dua macam 

pendekatan, yaitu pendekatan  yuridis normatif dan  pendekatan yuridis empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan  

masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode  

atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan  

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
35

 

2. Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan 

yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian,  

perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan  

dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak 

bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai 

data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari 

lokasi penelitian lapangan (field researh).
36
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 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009, hlm. 13-14 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari lapangan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
37

 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan  

demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang  

tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan  

meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian Dosen bagian Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan cara observasi dan 

wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh  dengan  mempelajari peraturan  

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan  

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam  

penelitian ini antara lain: 

a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa 

undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat 

untukpenyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.
38
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Dalampenelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73      

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum     

Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  

Hukum  Acara Pidana 

3. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

b.Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan  

keteranganterhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak  

langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 

lain.
39

dapat berupa Putusan Pengadilan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yanglebih 

dikenal dengan nama acuan bidang hukum,misal kamus hukum, indeks majalah 

hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan 

buku-buku hukum.
40
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C. PenentuanNarasumber 

Penulisan ini penentuan responden menggunakan metode pengambilan sampel 

secara puposivesampling yang berarti bahwa dalam penetuan sampel disesuaikan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili hasil. Dalam 

penelitian ini diambil responden sebanyak 3 orang, yaitu : 

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 (satu) orang 

2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang  : 1 (satu) orang 

3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  : 1 (satu) orang 

  Jumlah : 3 (tiga) orang 

 

D.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

a.  Studi Pustaka (Library reseach) 

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan  

mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku,  

dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

a. Studi Lapangan (field research) 

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang  

dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (interview). 
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2.  ProsedurPengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan 

cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok 

masalah. 

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang 

ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan 

pokok bahasan secara sistematis. 

c. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan 

sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

E.  Analisis Data 

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif 

yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang menurut kenyataan dan 

diperoleh di lapangan sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang 

ada analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau 

keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran 

permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Penjatuhan pidana mati kepada para pelaku pengedar narkotika sudah di anggap 

sangat tepat karna salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa ini 

adalah peredaran narkotika yang amat sangat menghawatirkan dan Indonesia 

dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan 

pidana mati yang termuat dalam Undang – undang No 35 tahun 2009 sudah di 

anggap sangat tepat di karnakan untuk memberikan efek jera di tujukan kepada 

seluruh masyarakat agar meraka yang masih menjadi pelaku pengedar narkotika 

agar segera berhenti karna sanksi yang di berikan kepada pelaku pengedar 

narkotika ialah pidana mati. 

2. Tahap pelaksaan eksekusi pidana mati memiliki faktor penghambat, dan faktor 

penghambat pelaksaannya ialah proses persidangan dan tahappeninjauan 

kembali (PK) pengajuan grasi, menunjukan belum adanya ketetapan tentang 

sampai berapa lama batas waktu yang seharusnya berlaku sejak keputusan 

hukuman mati itu dijatuhkan sampai permintaan  peninjauan kembali dari suatu 

putusan yang telahdijatuhkan setelah upaya kasasi dilakukan terpidana, menjadi 
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penghambat terlaksanannya pelaksanaan hukuman mati.Ketidak jelasan batas 

waktu ini ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya untuk dapat 

ditundanya suatu pelaksanaan hukuman mati, dan dari segi waktu ini pula 

nampaknya yang sering pihak terpidana yang pada akhirnya menyebabkan 

putusan hukuman mati itu sendiri tertunda. 

 

B. SARAN 

1. Perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati 

bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapai nya penerapan Undang – undang 

No 35 tahun 2009 yang berisikan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar 

narkotika.Perlu meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas baik melalui 

pemidanaan maupun non pemidanaan dalam rangka mengurangi tidak pidana 

atau dipidana matinya si pelaku kejahatan dan hakim dalam menggunakan 

lembaga hukum, dalam memberikan sanksi pidana mati ini sebaiknya sebagai 

efek jera yang di tujukan kepada masyarakat dan sebagai rem darurat dengan 

mempertimbangkan faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.  

2. Perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam proses 

penangkapan dan penyidikan, agar dalam pemeriksaan terhadap pelaku 

pengedar dapat merjalan secara maksimal dalam melengkapi berkaspersidangan 

agar dalam menjalankan eksekusi pidan mati dapat berjalan dengan baik, dan 

tidak mendapat banyak hambatan.  
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