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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN.PIDANA.TERHADAP.TINDAK.PIDANA 

PERMUFAKATAN JAHAT  NARKOTIKA.GOLONGAN I 

DALAM.BENTUK.BERUPA.SABU 

(Studi Putusan: Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk) 

Oleh 

SURYA AKBAR AWALUDDIN 

Pemufakatan jahat narkotika merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 

setidak-tidaknya dua orang atau lebih untuk menguasai, memiliki, membeli, 

menjual, dan tindakan lainya dalam hal mempergunakan narkotika tanpa adanya 

hak dan kewenangan sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta kejahatan narkotika adalah tindak pidana luar biasa. 

 

Permasalahan dan tujuan dalam penelitian adalah mengetahui bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat 

narkotika golongan I dalam bentuk bukan jenis tanaman berupa sabu pada 

Putusan.: Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk, serta mengetahui apakah 

pertimbangan hukum Hakim sudah tepat berdasarkan hukum positif dan konsep 

pertanggungjawaban. Penelitian menggunakan pendekatan masalah, yaitu 

pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Tinggi pada 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

 

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah berdasarkan dakwaan yang 

diajukan oleh Penuntut Umum berupa dakwaan alternatif, Majelis Hakim dari itu 

memilih salah satu dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta 

hukum  yang dilihat oleh hakim. Majelis hakim memberikan penilaian.bahwa 

Terdakwa.memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 
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Narkotika. Kemudian Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan fakta hukum 

dan ketentuan peraturan yang ada. 

 

Berdasarkan data dan fakta yang ada penulis telah menganalisa kemudian 

berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang 

telah dilakukannya karena Terdakwa saat melakukan (melaksanakan) 

perbuatannya dalam keadaan sehat raga badannya maupun jiwanya serta sadar 

akan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terdapat alasan 

penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas tindak pidana 

yang dilakukan. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum dan teori-teori hukum 

telah terbukti mencocoki dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Permufakatan Jahat, Tindak 

Pidana, Narkotika. 
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ABSTRACT 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIME OF CONSPIRACY OF 

NARCOTICS GROUP I IN THE FORM OF SHABU 

(Study of Decision : Number 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk) 

 

By 

SURYA AKBAR AWALUDDIN 

Conspiracy of narcotics crime is a crime committed by at least two or more people 

to control, possess, buy, sell, and other actions in terms of using narcotics without 

any right and authority so that it violates the provisions of the legislation, and 

narcotics crime is a crime. extraordinary crime. 

 

The problems and objectives of the research are to find out how the criminal 

responsibility for the perpetrators.of the criminal conspiracy of.narcotics group I 

in the form of non-plant species in the form of methamphetamine is in Decision: 

Number 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk, and to find out whether the judge's legal 

considerations are appropriate based on positive law and the concept of 

responsibility. The research uses a problem approach, namely a normative 

juridical approach. Sources.of data in this study are primary data and secondary 

data. The resource persons in this study were High Court Judges at the Tanjung 

Karang High Court. 

 

The results and discussion in this study are based on the indictment submitted by 

the Public Prosecutor in the form of alternative charges, the Panel of Judges from 

that chooses one of the charges according to the actions of the Defendant based on 

the legal facts seen by the judge. The panel of judges assessed that the Defendant 

met the elements of Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 132 

paragraph (1) of the Narcotics Law. Then the Panel of Judges decides the case 

based on legal facts and the provisions of existing regulations. 



Surya Akbar Awaluddin 

v 
 

 

Based on the existing data and facts, the author has analyzed and then concluded 

that the Defendant can be.held responsible for the crime he.has committed 

because the Defendant when committing (implementing) his actions was in good 

physical and mental.health and was aware of the impact of the crime he had 

committed, and there was no reason criminal eraser, both justification and excuse 

for the crime committed. That the Defendant based on legal facts and legal 

theories has been proven to match and fulfill the elements.in Article.114 

paragraph (1) of Law Number.35 of.2009 concerning Narcotics 

 

Keywords: Criminal Liability, Conspiracy, Crime, Narcotics. 
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MOTTO 

 

“Aku melihat air yang diam rusak karena tertahan, jika mengalir menjadi jernih, 

jika tidak akan keruh menggenang” 

-(Imam  Ash-Shafiee)- 

 

 

“Ada tiga golongan hakim, satu golongan masuk surga dan dua yang lain masuk 

neraka; hakim yang mengetahui kebenaran dan memutus perkara berdasarkan 

kebenaran, maka ia masuk surga; hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi 

memutus perkara tidak berdasarkan kebenaran, maka ia masuk neraka; hakim 

yang tidak mengetahui kebenaran dan ia memutuskan perkara tanpa kebenaran, 

maka ia masuk neraka.” 

-(Hadist riwayat Sunan abu Dawud, dalam Abu.Dawud Sulaiman Aljisitani, 2001. 

Darul Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon. Kitab Adfiyah, hlm.567)- 

 

 

“Bergerak!!! atau diam tergantikan, anak panah tidak akan pernah mencapai 

sasaran jika tak pernah meninggalkan busurnya” 

-(Surya Akbar Awaluddin)- 

 

“jalani, nikmati, dan syukuri” 

-(Nurul Ikhsana Amalia)- 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. .Latar.Belakang 

Perbuatan kejahatan narkotika serta psitropika ialah perbuatan kejahatan khusus 

serta kesalahan luar biasa (extra ordinary crime) yang amat beresiko serta 

mengecam untuk aturan akhlak serta kesehatan bangsa Indonesia paling utama 

untuk angkatan penerus. Perbuatan kejahatan merupakan aksi melanggar hukum 

yang sudah dicoba dengan terencana ataupun juga tidak terencana oleh seorang 

yang bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta oleh Hukum sudah 

diklaim selaku sesuatu aksi yang bisa dihukum. Bisa dimaksud kalau yang 

diartikan aksi kejahatan ialah aksi yang dilarang oleh hukum untuk mencegah 

warga serta bisa dipidana bersumber pada determinasi hukum yang legal. 

 

Perbuatan kejahatan narkotika ialah perbuatan kejahatan spesial yang tercantum 

dalam kesalahan luar biasa (extra ordinary crime), amat beresiko serta mengecam 

untuk aturan akhlak, soisal kemasyarakatan serta kesehatan bangsa Indonesia, 

paling utama untuk angkatan penerus. Bermacam gejala membuktikan kalau 

kejahatan narkotika ialah extraordinary crime. Ada pula pemaknaannya 

merupakan selaku sesuatu kesalahan yang berakibat besar serta multi dimensional 

kepada sosial, adat, ekonomi serta politik dan sedemikian itu besarnya akibat 

minus yang disebabkan oleh kesalahan narkotika. Guna itu extraordinary 

punishment rasanya jadi selaras mendampingi bentuk kesalahan yang 

berkarakteristik luar biasa, pada dewasa ini. bertambah merambahi ke tiap ujung 

tempat di nusantara ini selaku transnational crime. Perihal ini terjalin sebab 

terdapatnya demand serta supply.1 

 
1Suyatna, .U. (2018). .Evaluasi kebijakan.narkotika pada 34 provinsi di 

Indonesia. Sosiohumaniora, 20(2), 168-176. 
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Bentuk dari wujud intensitas penguasa negeri Republik Indonesia untuk 

menanggulangi permasalahan penyalahgunaan serta penyebaran hitam narkoba 

ialah dengan meratifikasi Kesepakatan “Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 

Pemberantasan Penyebaran Hitam Narkotika serta Psikotropika tahun 1988  

(Convention Againts Illict Traffi in Narcotic Drug. kamu Psychotropic Substances 

1988) serta Kesepakatan Psikotropika tahun 1971( Convention on Psychotropic 

Substances 1971) dengan menghasilkan Hukum Republik Indonesia No. 7 tahun 

1997 mengenai Pengesahan Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 

Pemberantasan Penyebaran Gelap Narkotika serta Psikotropika serta Hukum 

Republik Indonesia No 8 tahun 1996. Penyebaran Gelap Narkotika serta 

Psikotropika serta Hukum Republik Indonesia No 8 tahun 1996 Bangsa-Bangsa 

Mengenai Pemberantasan Penyebaran Gelap Narkotika serta Psikotropika serta 

Hukum Republik Indonesia No 8 tahun 1996 mengenai Pengesahan Kesepakatan 

Psikotropika. Berikutnya pada tahun 1997 penguasa menghasilkan Hukum 

Republik Indonesia No 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika serta Hukum 

Republik Indonesia No 22 tahun 1997 mengenai Narkotika selaku pengganti 

Hukum Republik Indonesia No 9 tahun 1976 mengenai Narkotika.” 

 

Selanjutnya, “pada.tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang.-.Undang 

Republik.Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai 

pengganti Undang-Undang Republik Indonesia.Nomor 9 tahun 1976.tentang 

Narkotika.” 

 

Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika berikutnya 

diucap selaku UU Narkotika yang diharapkan guna bisa mencegah warga dari 

ancaman penyalahgunaan narkotika serta menghindari dan membasmi penyebaran 

hitam narkotika. Arti serta tujuan penguasa dalam usaha melindungi keamanan 

negeri dari bahaya ancaman narkotika, psitropika, dan zat adiktif yang lain 

nampak nyata begitu juga diatur dalam Artikel 4 Hukum Republik Indonesia No 

35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. 
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Hukum mengenai Narkotika bermaksud: 

a. Menjamin ketersediaan narkotika guna kebutuhan jasa kesehatan serta atau 

ataupun pengembangan ilmu wawasan serta teknologi; 

b. Menghindari, “mencegah, serta melindungi bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika;” 

c. Membasmi. penyebaran hitam narkotika serta precursor narkotika; dan 

d. Menjamin pengaturan usaha rehabilitasi kedokteran serta social untuk 

penyalahgunaan serta pemadat narkotika. 

 

Hukum Narkotika sudah membagikan ketentuan- ketentuan kejahatan untuk siapa 

saja yang teruji melaksanakan perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika 

yang ada dalam Ayat XV Hukum Narkotika ialah begitu juga determinasi yang 

ada dalam artikel 111 Hukum narkotika. hingga dengan determinasi artikel 148 

UU Narkotika. Salah satu perihal yang membagikan cerminan kalau negeri 

memandang sedemikian itu berartinya proteksi untuk warga. kepada 

penyalahgunaan narkotika merupakan determinasi yang ada dalam artikel 132 

bagian 1 UU Narkotika. 

 

Musyawarah kejam diatur dalam Hukum Narkotika sebab ialah ditatap selaku 

sesuatu kesalahan yang karakternya beresiko untuk keamanan negeri serta 

diharapkan pelakon kesalahan narkotika bisa dijerat. meski sedang cuma hingga 

perjanjian saja ataupun dengan tutur lain perbuatan kejahatan yang belum berakhir 

dilaksanakan. 

 

Dalam Artikel 1 biji ke 18 sudah dipaparkan kalau musyawarah Kejam 

merupakan aksi 2 orang ataulebih yang berkomplot ataupun berikrar guna 

melaksanakan, melakukan, menolong, ikut dan melaksanakan, memerintahkan, 

menyarankan, menyediakan, berikan diskusi, jadi badan sesuatu kelompok 

kesalahan Narkotika, ataupun mengerahkan sesuatu perbuatan kejahatan 

Narkotika. 
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Kalau sudah ada salah satu ilustrasi permasalahan musyawarah kejam yang dicoba 

oleh tersangka A Hendar bin Nurmin Husin pada hari Jumat bertepatan pada 06 

November 2020 sekira jam 22. 15 Wib ataupun setidak- tidaknya pada durasi lain 

dalam tahun 2020 bertempat di depan pom gasolin Srimulyo dijalan Raya 

Srimulyo Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan ataupun setida- tidaknya pada 

sesuatu tempat yang sedang tercantum dalam wilayah hukum Majelis hukum 

Negara Kalianda tetapi sebab adres beberapa besar saksi- saksi di Bandarlampung 

tersangka ditahan di Rutan Way Hui Bandarlampung bersumber pada artikel 84 

bagian( 2) KUHAP sehingga Majelis hukum Negeri Tanjung Karang.berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan.percobaan 

atau.permufakatan.jahat tanpa hak.atau melawan hukum menawarkan untuk 

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

atau.menyerahkan Narkotika Golongan I dalam.bentuk bukan.tanaman berupa 

sabu. 

 

Bahwa penjatuhan ganjaran yang pada A Hendar bin Nurmin Husin dengan 

determinasi Hukum, ialah pada tersangka dengan kejahatan bui sepanjang 

6(enam) tahun serta kompensasi beberapa Rp1. 000. 000. 000, 00 (satu miliyar 

rupiah) dengan determinasi bila kompensasi itu tidak dibayar ditukar dengan 

kejahatan bui sepanjang 2(dua) bulan. Hendak namun untuk aku mencuat 

persoalan hal gimana penguatan hukum kejahatan dari musyawarah kejam 

narkotika serta mengenali apa yang jadi bawah estimasi juri dalam menyudahi 

masalah apakah senantiasa terpana pada peraturan, kemudian gimana dengan 

aplikasi faktor dalam musyawarah kejam itu, perihal ini menarik guna diulas 

sehingga penulis mengambil.judul Pertanggungjawaban.Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Permufakatan Jahat  Narkotika Golongan I Dalam Bentuk 

Bukan Jenis Tanaman Berupa Sabu (Studi Putusan: Nomor 

195/Pid.Sus/2021/PN Tjk) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan.latar belakang tersebut.di atas, .maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu.sebagai.berikut : 
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1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana.terhadap pelaku tindak.pidana 

permufakatan jahat.narkotika.golongan I dalam.bentuk.bukan jenis 

tanaman berupa sabu? 

2. Apakah pertimbangan. .hukum Hakim sudah tepat berdasarkan hukum 

positif dan konsep pertanggungjawaban. dalam menjatuhkan. pidana 

terhadap.pelaku tindak.pidana permufakatan jahat narkotika.golongan.I 

dalam bentuk bukan jenis tanaman berupa sabu? 

 

C. Tujuan 

1. Mengetahui bagaimana. pertanggungjawaban pidana. terhadap pelaku 

tindak.pidana permufakatan jahat.dalam.Pasal 114 Ayat (1) .jo. Pasal.132 

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 

tentang. Narkotika dalam. putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

Nomor.195/Pid.Sus/2021/PN Tjk. 

2. Mengetahui.faktor apa saja. yang menjadi.dasar pertimbangan hukum 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. tindak. pidana 

permufakatan jahat narkotika. golongan I dalam bentuk bukan jenis 

tanaman berupa sabu dalam.putusan.Pengadilan Negeri.Tanjung Karang 

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk. 

 

D. Manfaat 

Berikut.manfaat dari.penelitian ini, yaitu : 

1. Secara.teoritis, penelitian. ini diharapkan. mampu memperkaya kajian 

keilmuan yuridis tentang penegakan.hukum.percobaan atau permufakatan 

jahat dalam Pasal.114 Ayat. (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang.- .Undang 

Republik.Indonesia.Nomor.35.tahun 2009.tentang.Narkotika. 

2. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi bagi mahasiwa Ilmu Hukum khususnya yang sedang mendalami 

hukum.pidana.mengenai kejahatan narkotika, .yaitu.permufakatan jahat. 
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E. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual 

Kerangka Teori: 

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. Maka kerangka teoritis yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah” : 

 

a. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban dalam hukum kejahatan ialah pertanggungjawaban 

bagi hukum kejahatan. Tiap orang bertanggungjawab atas seluruh 

perbuatannya, dipertanggungjawabkan pada pelakunya. 

Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban kejahatan. 

Dibilang kalau orang yang melaksanakan aksi kejahatan hendak 

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan kejahatan, bila beliau 

memiliki kekeliruan. Seorang memiliki kekeliruan bila pada durasi 

melaksanakan aksi, diamati dari bidang warga membuktikan pemikiran 

yang normatif hal kekeliruan yang sudah dicoba oleh orang itu. 

Bagi Roeslan Saleh pertanggungjawaban kejahatan dimaksud selaku 

diteruskannya celaan yang adil yang terdapat pada aksi kejahatan serta 

dengan cara individual penuhi ketentuan guna bisa dipidana sebab 

perbuatannya itu. 

Apa yang diartikan dengan celaan adil merupakan aksi yang dicoba oleh 

seorang itu ialah aksi yang dilarang, aksi dilarang yang diartikan disini 

merupakan aksi yang memanglah berlawanan ataupun dilarang oleh 

hukum baik hukum formil ataupun hukum materil. 

Sebaliknya yang diartikan dengan celaan individual merujuk pada sang 

kreator aksi ilegal itu, ataupun bisa dibilang cemlaan yang individual 

merupakan orang yang melaksanakan aksi yang dilarang ataupun 

berlawanan dengan hukum. Bila aksi yang dicoba sesuatu aksi yang dicela 

ataupun sesuatu aksi yang dilarang tetapi bila didalam diri seorang itu 

terdapat kekeliruan yang yang menimbulkan tidak bisa bertanggungjawab 

sehingga pertanggungjawaban kejahatan itu tidak bisa jadi terdapat. 
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b. Pertimbangan Hukum Hakim 

Mengenai bagaimana Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Andil Hakim 

selaku pihak yang membagikan pemidanaan tidak melalaikan hukum 

ataupun aturan dan peraturan yang hidup didalam warga, begitu juga 

diatur dalam Artikel 28 Hukum No 4 Tahun 2004 Jo. Hukum No 48 Tahun 

2009 mengenai Kewenangan Peradilan yang melaporkan“ Hakim selaku 

penegak hukum serta kesamarataan harus menggali, menjajaki serta 

menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dalam warga”. 

Determinasi Artikel 50 Bagian( 1) Hukum No 48 Tahun 2009 mengenai 

Kewenangan Peradilan melaporkan kalau: 

“ Tetapan majelis hukum tidak hanya wajib muat alibi serta bawah 

tetapan, pula muat artikel khusus dari peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan ataupun basis hukum tidak tercatat yang dijadikan bawah 

guna memeriksa”. 

Hakim selaku eksekutif dari kewenangan peradilan memiliki wewenang 

dalam berikan isi serta daya pada aturan- aturan hukum dalam peraturan 

perundang-undangan yang legal, serta perihal ini dicoba olehHakim lewat 

putusannya. 

Guna Hakim merupakan membagikan tetapan kepada masalah yang 

diajukan, dimana dalam masalah kejahatan, perihal itu tidak terbebas dari 

sistem pembuktian minus, yang pada prinsipnya menetukan kalau sesuatu 

hak ataupun insiden atas kekeliruan dikira sudah teruji, disamping adanya 

alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.2 

 

Landasan Konseptual 

Konseptual “adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan 

dalam penelitian3. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah” : 

 
2Ibid 
3Soerjono soekanto. Pengantar penelitian hukum.universitas Indonesia press: Jakarta. 1983. 
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a. Pertanggungjawaban pidana merupakan seseorang itu bisa dipidana ataupun 

tidaknya sebab daya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam 

bahasa asing diketahui dengan Toerekeningsvatbaarheid serta tersangka hendak 

dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.4 

 

b. Tindak “Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 

148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakam determinasi khusus, 

meski tidak dituturkan dengan jelas dalam Hukum Narkotika kalau perbuatan 

pindana yang diatur di dalamnya merupakan perbuatan kesalahan, hendak namun 

tidak butuh disangksikan lagi kalau seluruh perbuatan kejahatan di dalam hukum 

itu ialah kesalahan. Sebabnya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan 

kebutuhan ilmu wawasan, sehingga bila terdapat aksi diluar kepentingan- 

kepentingan itu merupakan kesalahan mengenang besarnya dampak yang 

ditimbulkan dari penggunaan narkotika dengan cara tidak legal yang amat 

mematikan untuk jiwa seseorang.5” 

 

c. Pengertian “permufakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

perundingan, pembicaraan, musyawarah, sesuatu yang disepakati, atau 

persetujuan.6 Sedangkan pengertian jahat menurut Kamus Besar Bahasa  

Indonesia, jahat adalah sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, 

tabiat, perbuatan).7” 

 

Pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHPidana) dapat dikatakan terdapat musyawarah kejam, bila 2 orang 

ataupun lebih sudah akur hendak melaksanakan kejahatan. 

 

Menurut “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang 

Narkotika dapat ditemukan pengertian permufakatan jahat pada Pasal 1 angka 

17”ialah aksi 2 orang ataupun lebih dengan arti berikrar guna melaksanakan 

perbuatan kejahatan narkotika sebaliknya musyawarah kejam bagi Hukum 

 
4Hermanto, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Gramedia, 

Jakarta, 2015, hlm. 54 
5Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. Hal 20 
6Kamus Besar Bahasa Indonesia,Op.cit, hal.758 39. 
7Ibid, hal.45 
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Republik Indonesia No 35 tahun 2009 mengenai Narkotika yang ada pada Pasal1 

angka 18 ialah:  

“Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk 

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, 

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu 

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 

Narkotika.” 

 

d. Estimasi Hakim merupakan dasar-dasar yang dipakai oleh hakim dalam 

mengamati ataupun memperhatikan sesuatu masalah saat sebelum menyudahi 

sesuatu masalah khusus lewat konferensi majelis hukum.8 

 

F Sistematika Penulisan 

Supaya “mempermudah.dan memahami penulisan.ini secara.keseluruhan, maka  

penulisan.ini dibagi.menjadi 5 (lima) .bab dengan sistematika yang tersusun 

sebagai berikut:” 

 

I.  PENDAHULUAN   

Bab “ini.menguraikan tentang latar.belakang pemilihan.judul yang.akan.diangkat 

dalam.penulisan.skripsi, .kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap 

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat 

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi.dengan kerangka teori dan 

konseptual.serta.sistematika.penulisan.” 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA   

Bab“ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu 

pembahasan tentangpokok.permasalahan mengenai.pengertian 

pertanggungjawaban. Pidana, pengertian tindak pidana, pengertian permufakatan 

jahar, serta pengertian narkotika.” 

 

 

 

 
8Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif 

(https://wislah.com/pertimbangan-hakim/, di akses 21 september 2021) 

https://wislah.com/pertimbangan-hakim/
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III. METODE PENELITIAN   

Bab“ini.menguraikan tentang metode yang. akan digunakan dalam penelitian 

berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan 

masalah, penguraian.tentang sumber.data dan jenis.data, serta.prosedur.analisis 

data.yang.telah.didapat.” 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Bab”ini. membahas. pokok-.pokok permasalahan yang.ada.dalam skripsi.serta 

menguraikan.pembahasan.dan memberikan masukan. serta penjelasan tentang 

penegakan. hukum pidana.terhadap tindak pidana permufakatan.jahat narkotika 

golongan 1 dalam.bentuk.bukan jenis tanaman berupa sabu.” 

 

V.  PENUTUP 

Merupakan “Bab. Penutup dari penulisan. skripsi. yang secara. singkat.berisikan 

hasil pembahasan dari.penelitian yang telah dilakukan dan simpulan serta saran-

saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.” 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pertanggungjawaban.Pidana 

Menurut“Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dimaksud selaku 

diteruskannya. celaan yang adil  terdapat pada aksi kejahatan serta dengan cara 

individual penuhi ketentuan guna bisa dipidana sebab perbuatannya itu.” 

 

Apa “yang diartikan dengan celaan adil merupakan aksi yang dicoba oleh seorang 

itu ialah aksi yang dilarang, aksi dilarang yang diartikan disini merupakan aksi 

yang memanglah berlawanan ataupun dialarang oleh hukum bagus hukum formil 

ataupun hukum materil. Sebaliknya yang diartikan dengan celaan individual 

merujuk pada si pembuat aksi ilegal itu, ataupun bisa dibilang celaan yang 

individual merupakan orang. yang melaksanakan aksi yang dilarang ataupun 

berlawanan dengan hukum. Bila aksi yang dicoba sesuatu aksi yang dicela 

ataupun sesuatu aksi yang dilarang tetapi bila didalam diri seorang itu terdapat 

kekeliruan yang yang menimbulkan tidak bisa bertanggungjawab sehingga 

pertanggungjawaban kejahatan itu tidak mungkin ada.” 

 

Pertanggungjawaban “pidana dalam bahasa Inggris disebut juga  responsibility, 

ataupun criminal liability. Rancangan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya 

tidak hanya menyangkut perkara hukum semata, tetapi pula menyangkut 

pertanyaan nilai-nilai akhlak ataupun kesusilaan biasa yang dianut oleh sesuatu 

warga ataupun kelompok-kelompok serta orang dalam warga, perihal ini dicoba 

biar pertanggungjawaban pidana itu digapai dengan penuhi kesamarataan.” 

 

Pertanggungjawaban.pidana.adalah satu perihal untuk memastikan apakah 

seorang terdakwa ataupun tersangka bisa dipertanggungjawabkan atas sesuatu 

aksi kejahatan yang sudah terjalin. Dengan tutur lain pertanggungjawaban pidana 
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merupakan sesuatu wujud memastikan apakah seorang individu ataupun korporasi 

tesebut bisa dibebaskan ataupun dipidana. 

 

Terdapat dua “istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus 

hukum, ialah liability serta responsibility. Liability ialah sebutan hukum yang 

besar yang menunjuk nyaris seluruh kepribadian resiko ataupun tanggung jawab, 

yang tentu, yang tergantung ataupun yang bisa jadi mencakup seluruh kepribadian 

hak serta peranan dengan cara faktual ataupun potensial semacam kehilangan, 

bahaya, kesalahan, bayaran ataupun situasi yang menghasilkan kewajiban guna 

melakukan Hukum. Responsibility berarti perihal yang bisa 

dipertanggungjawabkan atas sesuatu peranan, serta tercantum tetapan, keahlian, 

daya. serta kecakapan mencakup pula peranan. bertanggungjawab atas Hukum 

yang dilaksanakan. Dalam penafsiran serta pemakaian efisien, sebutan liability 

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, ialah tanggung memerkarakan. 

dampak kekeliruan yang dicoba oleh subyek hukum, sebaliknya sebutan 

responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.9” 

 

Terdapat pertanggungjawaban pidana dibutuhkan ketentuan bahwa pelaku 

sanggup bertanggungjawab. Bukanlah bisa jadi seorang bisa 

dipertanggungjawabkan bila ia tidak sanggup bertanggungjawab.10 Menurut 

Simons dalam buku Nikmah Rosidah daya bertanggungjawab bisa dimaksud 

selaku sesuatu kondisi psyichis sedemikian, yang membetulkan terdapatnya 

penerapan suatu usaha pemidanaan, bagus diamati dari sisi umum ataupun dari 

orangnya. 

 

Kitab“Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatakan dengan cara nyata 

mengenai sistem pertanggungjawaban kejahatan yang dianut.  Pasal di dalam 

KUHP sering menyebutkan kekeliruan baik berbentuk kesengajaan atau kealpaan, 

namun sayangnya hal penafsiran kekeliruan, kesengajaan ataupun kealpaan tidak 

dipaparkan pengertiannya oleh Hukum.” 

 

 
9Ridwan H.R., Hukum Administrasi.Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337 
10Nikmah Rosidah, Asas.-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 38 
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Tidak terdapatnya uraian lebih lanjut hal kekeliruan kesengajaan ataupun 

kealpaan, tetapi bersumber pada ajaran serta opini para pakar hukum hal pasal- 

pasal yang terdapat dalam KUHP bisa disimpulkan kalau dalam pasal- pasal itu 

memiliki unsur- unsur kekeliruan kesengajaan ataupun kealpaan yang wajib 

dibuktikan oleh majelis hukum, alhasil guna memidanakan pelakon yang 

melaksanakan aksi perbuatan kejahatan, tidak hanya sudah teruji melaksanakan 

perbuatan kejahatan sehingga hal faktor kekeliruan yang disengaja atau kealpaan 

pula wajib dibuktikan.11 

 

Barda Nawawi Arief, .Pertanggungjawaban menurut ilmu. hukum.adalah daya 

bertanggungjawab seorang kepada kesalahannya sudah melaksanakan ataupun 

tidak melaksanakan aksi dilarang oleh Hukum serta tidak dibenarkan warga 

ataupun tidak pantas bagi pemikiran warga melawan hukum kekeliruan 

merupakan faktor insiden kejahatan ataupun aksi kejahatan( melotot) serta antara 

keduanya ada ikatan akrab serta silih terpaut.12 

 

Dalam perihal pertanggungjawaban kejahatan ini tidak terbebas dari andil juri 

guna meyakinkan hal unsur- unsur pertanggungjawaban kejahatan itu sendiri 

karena bila unsur- unsur itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga seorang 

tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Dalam pertanyaan daya 

bertanggungjawab itu diklaim apakah seorang itu ialah "norm- adressat"( target 

aturan), yang sanggup seseorang tersangka pada dasarnya diduga (supposed) 

sanggup bertanggungjawab, melainkan diklaim sebaliknya.13 

 

Secara.lebih.rinci,.Sudartomenyatakan bahwa seorang mempunyai pandangan 

pertanggungjawaban pidana, dalam maksud dipidananya ada sebagian ketentuan 

yang wajib dipenuhi,.yaitu:14 

a. Adanya.suatu.tindak.pidana.yang dilakukan.oleh.pembuat; 

 

 
11Hanafi Amrani,.Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban.Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, 

hlm. 52 
12Barda.Nawawi Arief, Bunga.Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, .Bandung, 1996, hlm. 

106 
13Ibid. hlm. 39 
14Ibid. hlm. 22 
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b. Terdapatnya faktor kekeliruan berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan; 

 

c. Terdapatnya kreator yang sanggup bertanggungjawab; 

 

d. Tidak terdapat alibi pemaaf 

 

a. Unsur“perbuatanmerupakan salah satu faktor yang utama pertanggungjawaban 

pidana sebab seorang tidak bisa dipidana bila tidak melaksanakan sesuatu aksi 

dimana aksi yang dicoba ialah aksi yang dilarang oleh Hukum perihal itu 

cocok dengan dasar keabsahan yang kita peluk. Dasar keabsahan nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege poenali maksudnya tidak dipidana 

sesuatu aksi bila tidak terdapat Hukum ataupun ketentuan yang menata hal 

pantangan aksi itu.15” 

 

Dalam “hukum.pidana Indonesia. menghendali perbuatan yang konkret atau 

perbuatan yang tampak artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak 

keluar karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar 

keadaaan batin seseorang, hal ini asascogitationis poenamnemo patitur, tidak 

seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.16” 

 

b. Kesalahan.yang”dalam.bahasa.asing disebut .dengan. schuld. adalah. kondisi 

psikologis seorang yang berkaitan dengan aksi yang beliau jalani yang 

sedemikian muka alhasil bersumber pada kondisi itu aksi itu pelaku bisa 

dicela atas perbuatannya.17” 

 

Penafsiran kekeliruan dipakai dalam maksud luas. Dalam KUHP kekeliruan 

dipakai dalam maksud kecil, ialah dalam maksud kealpaan begitu juga bisa 

diamati dalam kesimpulan bahasa Belanda yang ada dalam artikel 359 serta 

360. Sebutan kekeliruan bisa dipakai dalam maksud psikologis ataupun dalam 

maksud normative. Kekeliruan intelektual merupakan kesalahan yang 

sebetulnya dari seorang, kekeliruan intelektual ini merupakan kekeliruan yang 

terdapat “dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu 

 
15Moeljalento, 2008, Asas.-.Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25 
16Frans.Maramis, 2012, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di.Indonesia, Jakarta, Raja.Grafindo 

Persada, hlm-85 
17bid, hlm-114 
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pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan 

karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena 

wujudnya tidak dapat diketahui.18dalam hukum pidana di Indonesia sendiri 

yang dipakai merupakan kekeliruan dalam maksud normatif. Kekeliruan 

normatif merupakan kekeliruan dari ujung penglihatan orang lain hal sesuatu 

aksi seseorang.” 

 

Kekeliruan normatif ialah kekeliruan yang ditatap dari ujung aturan-aturan 

hukum kejahatan, ialah kekeliruan kesengajaan serta kekeliruan kealpaan. 

Dari sesuatu aksi yan sudah terjalin sehingga orang lain hendak 

memperhitungkan bagi hukum yang legal apakah kepada aksi itu ada 

kekeliruan bagus disengaja ataupun sebab sesuatu kekeliruan kealpaan. 

 

1) Kesengajaan : . Dalam perbuatan pidana mayoritas di Indonesia 

mempunyai faktor kesengajaan ataupun opzettelijik bukan faktor culpa. 

Perihal ini berhubungan jika orang yang lebih layak memperoleh ganjaran 

merupakan orang yang melaksanakan perihal itu ataupun 

melakukantindak kejahatan dengan faktor kesengajaan. Hal faktor 

kekeliruan yang disengaja ini tidak butuh dibuktikan kalau pelaku 

mengenali kalau perbuatananya diancam oleh Hukum, alhasil tidak butuh 

dibuktikan kalau aksi yang dicoba oleh pelaku ialah aksi yang berkarakter 

“ kejam”.  Dengan meyakinkan kalau pelaku menginginkan perbuatannya 

itu serta mengenali akibat atas perbuataannya. Perihal ini searah dengan 

pepatah fantasi, yang melaporkan jika tiap orang dikira mengenali isi 

Hukum, alhasil di kira bahawa seorang mengenali mengenai hukum, 

sebab seorang tidak bisa menjauhi ketentuan hukum dengan alasan tidak 

mengenali hukum ataupun tidak mengenali kalau perihal itu dilarang. 

Kesengajaan sudah bertumbuh dalam yurisprudensi serta ajaran alhasil 

biasanya sudah diperoleh sebagian wujud kesengajaan, .yaitu :19 

a) Terencana selaku arti dalam kesalahan wujud ini pelakon betul- betul 

menginginkan (willens) serta mengenali (wetens) atas aksi serta 

 
18Frans Maramis, 2012, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo 

Persada, hlm 
19Ibid, hlm-121 
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dampak dari aksi yang pelakon aksi. Diberi ilustrasi A merasa 

dipermalukan oleh B, oleh sebab itu A mempunyai perasaan marah 

kepada B, alhasil A mempunyai niat  mencelakai B. sesuatu hari A 

membawa sebilah pisau serta menikam B, menimbulkan B meninggal 

dunia, sehingga aksi A itu bisa dibilang merupakan aksi yang betul- 

betul ia kehendaki. Matinya B dampak tombakan pisau A pula 

dikehendaki olehnya.20 

 

b) Terencana selaku sesuatu keharusan. Kesangajaan sejenis ini terjalin 

bila sang pelaku dengan perbuatannya tidak bermaksud guna 

menggapai dampak dari perbuatannya, namun beliau melaksanakan 

aksi itu selaku keharusan guna menggapai tujuan yang lain. 

Maksudnya kesangajaan dalam wujud ini, pelaku mengetahui aksi 

yang ia kehendaki tetapi pelaku tidak menginginkan dampak dari aksi 

yang sudah ia perbuat.21 Diberi ilustrasi A mau mengutip tas yang ada 

dibelakang estalase took, guna menggapai tas itu sehingga A perlu 

membongkar cermin estalase, sehingga pecahnya cermin itu bukan 

kemauan penting yang mau digapai oleh A, tetapi aksi itu 

dikerjakannya untuk menggapai tujuan yang lain. Kesengajaan 

memusnahkan cermin ialah terencana dengan pemahaman mengenai 

keharusan.22 

 

c) pelakulebih dahulu sudah mengethaui kalau dampak itu mungkin pula 

bisa terjalin, tetapi pelaku senantiasa melaksanakan perbuatannya 

dengan mengutip efek itu. Scaffrmeister mengemukakan ilustrasi 

kalau terdapat seseorang pengemudi yang membawa mobilnya kearah 

aparat polisi yang lagi berikan ciri menyudahi. seseorang pengemudi 

senantiasa melajukan mobil denganharapan aparat kepolisian itu 

melompat kesamping, sementara itu pengemudi mengetahui efek di 

mana aparat kepolisian bisa saja terbentur mati ataupun melompat 

kesamping. 

 
20Ibid, hlm-122 
21Ibid, hlm-122 
22Ibid 
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2) Kealpaan(culpa): Dalam pasal- pasal KUH Kejahatan sendiri tidak 

membagikan arti hal apa yang diamksud dengan kealpaan. Alhasil guna 

paham apa yang diartikan dengan kealpaan sehingga membutuhkan opini 

para pakar hukum. Kelengahan ialah salah satu wujud kekeliruan yang 

mencuat sebab pelakunya tidak penuhi standar yang sudah didetetapkan 

kelengahan itu terjalin sebab sikap dari orang itu sendiri. Moeljatno 

mengemukakan jika kealpaan merupakan sesuatu bentuk gecompliceerd 

yang di satu bagian membidik pada aksi seorang dengan cara aktual 

sebaliknya disisi lain membidik pada kondisi hati seorang. Kelengahan 

dibagi menjadi 2 ialah kelengahan yang beliau sadari( alpa) serta kelalain 

yang beliau tidak sadari( lalai). Kelengahan yang beliau sadari ataupun 

alpa merupakan kelengahan yang beliau sadari, dimana pelakon 

mengetahui dengan adanaya efek tetapi senantiasa melaksanakan dengan 

mengutip efek serta berambisi dampak kurang baik ataupun efek kurang 

baik tidak hendak terjalin. Sebaliknya yang diartikan dengan kelengahan 

yang tidak diketahui ataupun lupa merupakan seorang tidak mengetahui 

terdapatnya efek ataupun peristiwa yang kurang baik dampak dari aksi 

beliau jalani pelakon melakukan begitu disebabkan antara lain sebab 

kurang berasumsi ataupun pula dapat terjalin sebab pelakon berleha- leha 

dengan terdapatnya efek yang kurang baik. 

 

a) Adanya pembuat.yang dapat bertanggungjawab 

Daya bertanggungjawab senantiasa berkaitan dengan kondisi psikis “pembuat. 

Kemapuan bertanggungjawab ini senantiasa dihubungkan dengan 

pertanggungjawaban kejahatan, perihal ini yang menghasilkan daya 

bertanggungjawaban jadi salah satu faktor pertanggungjawaban pidana. Daya 

bertanggungjawab” ialah bawah guna memastikan pemidanaan pada pembuat. 

Daya bertanggungjawab ini wajib dibuktikan terdapat tidaknya oleh Hakim, 

sebab bila seorang teruji tidak mempunyai daya bertanggungjawab perihal ini 

jadi bawah tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, maksudnya pembuat 

aksi tidak bisa dipidana atas sesuatu peristiwa perbuatan pidana. 
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Daya bertanggungjawab pula berkaitan dengan baya khusus untuk pelaku 

perbuatan pidana. Maksudnya hanya pelaku yang penuhi batasan khusus yang 

memilki daya bertanggungjawab dan memilki peranan pertanggungjawaban 

atas aksi yang sudah dicoba, perihal ini disebabkan sebab pada baya khusus 

dengan cara ilmu jiwa bisa pengaruhi seorang guna melaksanakan sesuatu 

aksi. Pada bawah nya anak pada baya khusus belum bisa mengetahui dengan 

baik apa yang sudah dicoba, maksudnya anak pada khususnya pula tidak bisa 

merelaikan mana yang baik serta mana yang salah pasti pula perihal ini 

pengaruhi anak tidak bisa menginsafkan perbuatannya. Bila anak khusus 

melaksanakan perbuatan kejahatan oleh sebab perbuatannya dicoba cara 

kejahatan makan dengan cara psikologis  anak itu hendak tersendat pada 

waktu dewasanya. 23 

 

b. Tidak.ada.alasan.pemaaf 

Dalam kondisi khusus seorang pelakon perbuatan pidana, tidak bisa 

melaksanakan aksi lain tidak hanya melaksanakan aksi perbuatan pidana, 

walaupun perihal itu tidak diinginkan. Alhasil dengan aksi itu pelaku nya 

wajib menghadiri rute hukum. Perihal itu tidak dijauhi oleh pelaku walaupun 

perihal itu tidak di idamkan oleh dirinya sendiri. Perihal itu dicoba oleh 

seorang sebab faktor- faktor dari luar dirinya.24 

 

Faktor- faktor dari luar dirinya ataupun batinnya seperti itu yang menimbulkan 

membuat perbuatan kejahatan tidak bisa melakukan lain yang menyebabkan 

kesalaahannya jadi terhapus. Maksudnya, berhubungan dengan perihal ini 

pembuat perbuatan kejahatan ada alasan penghapusan kejahatan, alhasil 

pertanggujawaban berhubungan dengan perihal ini ditunggukan hingga bisa 

ditentukan terdapat tidaknya faktor alasan toleran dalam diri pelakupembuat 

perbuatan kejahatan itu. Dalam perihal ini sekalipun pelakupembuat perbuatan 

kejahatan bisa dicela tetapi celaan itu tidak bisa dilanjutkan kepadanaya sebab 

 
23Agus.Rusianto, 2016, Tindak.Pidana.dan.Pertanggung Jawaban.Pidana, .Prenadamedia Group, 

Jakarta, .hlm-80 
24Chairul.Huda, 2006, .Dari tiada.Pidana tanpa Kesalahan.Menuju.Tiada.Pertanggungjawaban 

Pidana.Tanpa.Kesalahan, Jakarta, .Kencana, hlm-116 
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pembuat perbuatan kejahatan tidak bisa melakukan lain tidak hanya 

melaksanakan perbuatan pidana itu.25 

 

Dalam ajaran hukum kejahatan alasan toleran serta alasan pembenar, alasan 

pembenar merupakan sesuatu alaasan yang menghilangkan watak melawan 

ketetapannya sesuatu aksi. Alasan pembenar serta alasan toleran ini dibedakan 

sebab keduanya mempunyai guna yang berlainan. Terdapatnya perbandingan ini 

sebab alasan pembenar merupakan sesuatu alibi“ pembenaran” atas sesuatu 

perbuatan kejahatan yang melawan hukum sebaliknya alasan toleran berakhir 

pada“ pemaafan” kepada seorang sekalipun sudah melaksanakan pelanggar 

hukum atas perbuatan kejahatan yang sudah diperbuat.26 

Berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana itu, terdapat 2 gerakan yang ini 

dianut, ialah gerakan indeterminisme serta gerakan determinisme. Kedua gerakan 

itu membahas ikatan antara independensi kemauan dengan terdapat ataupun tidak 

terdapatnya kekeliruan. 

 

Kalangan indeterminis( pengikut indeterminisme) yang pada dasarnya 

beranggapan, kalau orang memiliki kemauan leluasa serta ini ialah karena dari 

seluruh ketetapan kemauan. Tanpa terdapat independensi kemauan sehingga tidak 

terdapat kekeliruan; bila tidak terdapat kekeliruan,. sehingga tidak terdapat 

pencelaan, alhasil tidak terdapat pemidanaan. 

 

Kalangan determinis(pengikut determinisme) 

mengatakan, kalau orang tidak memiliki kemauan leluasa. Ketetapan kemauan 

didetetapkan seluruhnya oleh karakter( dalam maksud nafsu- nafsu orang dalam 

ikatan daya satu serupa lain) serta motif- motif, yakni perangsang- perangsang 

tiba dari dalam ataupun dari luar yang menyebabkan karakter itu. ini berarti kalau 

seorang tidak bisa dicela atas perbuatannya. ataupun diklaim memiliki kekeliruan, 

karena beliau tidak memiliki. kemauan leluasa. Tetapi walaupun diakui kalau 

 
25Ibid 
26Hanafi.Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem.Pertanggungjawaban.Pidana, Jakarta,.Rajawali Pers, 

hlm-45 
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tidak memiliki kemauan leluasa, itu tidak berarti kalau orang yang melaksanakan 

perbuatan kejahatan tidak bisa dipertanggungjawabkan atas pebuatannya.27 

 

Menurut.Chairul.Huda.bahwa dasar terdapatnya perbuatan kejahatan merupakan 

dasar keabsahan, sebaliknya bisa dipidananya pembuat merupakan atas dasar 

kekeliruan, perihal ini berarti kalau seseorang hendak memiliki 

pertanggungjawaban kejahatan apabila ia sudah melaksanakan aksi yang salah 

serta berlawanan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana 

merupakan sesuatu wujud mekanism yang dilahirkan guna berekasi atas 

pelanggaran sesuatu. aksi khusus yang sudah disetujui.28 

 

Dalam “hukum pidana kepada seseorang yang melaksanakan pelanggaran ataupun 

sesuatu aksi perbuatan pidana sehingga dalam pertanggungjawaban dibutuhkan 

asas- asas hukum pidana. Salah satu dasar hukum pidana merupakan dasar hukum 

nullum delictum nulla poena sine pravia lege ataupun yang kerap diucap dengan 

dasar keabsahan, ini jadi dasar utama yang tidak tercatat dalam menjatuhipidana 

pada orang yang sudah melaksanakan aksi pidana “ idak dipidana bila tidak 

terdapat kekeliruan”. Dasar ini merupakan hal dipertanggungjawabkannya 

seorang atas aksi yang sudah dikerjakannya. Maksudnya, seseorang  bisa dimohon 

pertanggunngjawabannya bila seseorang itu melakukan kesalahanataupun 

melaksanakan aksi yang melanggar peraturan perundang- undangan. Dasar 

keabsahan ini memiliki penafsiran, tidak terdapat aksi yang dilarang serta 

diancam dengan pidana jika perihal itu terlebih dulu belum diklaim dalam sesuatu 

ketentuan perundang- undangan. Arti dari perihal itu merupakan seseorang bisa 

dimintakan pertanggungjawaban bila aksi itu memanglah sudah diatur, tidak bisa 

seorang dihukum ataupun dimintakan pertanggungjawabannya bila peraturan itu 

timbul sehabis terdapatnya aksi kejahatan guna memastikan terdapatnya aksi 

kejahatan tidak bisa memakai tutur kias, dan norma- norma hukum kejahatan itu 

tidak legal mundur.” 

 

 
27Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hlm. 87 

 
28Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab 

Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68 
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Faktor “kesalahan ialah faktor penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam 

penafsiran aksi perbuatan pidana tidak tercantum perihal pertanggungjawaban 

pidana, akspidana cuma menunjuk pada apakah aksi itu melawan hukum ataupun 

dilarang oleh hukum, hal apakah seorang yang melaksanakan perbuatan pidana itu 

setelah itu dipidana terkait pada apakah seorang yang melaksanakan aksi 

kejahatan itu mempunyai faktor kesalahan ataupun tidak. Pertanggungjawaban 

pidana dalam comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan 

pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan 

dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat 

sebagi fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana 

sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga 

didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.” 

 

Tidak hanya perihal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system 

berkaitan dengan mens rea, jika pertanggungjawban pidana dilandasi oleh kondisi 

sesuatu psikologis ialah sebagi sesuatu benak yang salah (a guilty mind). Guilty 

mind memiliki maksud selaku sesuatu kekeliruan yang individual, ialah seorang 

diklaim bersalah sebab pada diri pembuat ditafsir mempunyai benak yang salah, 

alhasil orang itu wajib bertanggungjawab. Terdapatnya 

pertanggungjawabanpidana diberatkan pada pembuat sehingga pembuat kejahatan 

wajib dipidana. Tidak terdapatnya benak yang salah (nomor guilty mind) berarti 

tidak terdapat pertanggungjawaban pidana serta berdampak tidak dipidanya 

pelaku. 

 

Kekeliruan selaku bagian mens rea pula dimaksud selaku kekeliruan sebab 

melanggar ketentuan, ataupun melanggar aturan peraturan perundang- undangan. 

Tiap orang yang melaksanakan pelanggaran kepada hukum sehingga orang 

tersebut harus bertanggungjawab atas apa yang sudah dicoba. Kekeliruan selaku 

faktor pertanggungjawaban dalam pemikiran ini menghasilkan sesuatu agunan 

untuk seorang serta menghasilkan pengawasan kepada independensi seseorang 

kepada orang lain. Terdapatnya ini menghasilkan seseorang hendak aman dari 

aksi orang lain yang melaksanakan pelanggaran hukum, serta selaku sesuatu 
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pengawasan sebab tiap orang yang melaksanakan pelanggaran huku pidana 

dibebani pertanggungjawaban pidana. 

 

Kitab Hukum Udang- Undang Pidana tidak mengatakan dengan cara nyata hal 

sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Sebagai Pasal dalam KUHP 

kerap mengatakan kekeliruan bagus berbentuk kesengajaan atau kealpaan, tetapi 

sayangnya hal penafsiran kekeliruan kesengajaan ataupun kealpaan tidak 

dipaparkan pengertiannya oleh Hukum. tidak terdapatnya uraian lebih lanjut hal 

kekeliruan kesengajaan ataupun kealpaan, tetapi bersumber pada ajaran serta opini 

para pakar hukum hal pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP bisa simpulkan 

kalau dalam pasal- pasal itu memiliki unsur-unsur kekeliruan kesengajaan ataupun 

kealpaan yang wajib dibuktikan oleh majelis hukum, alhasil guna memidanakan 

pelaku yang melaksanakan aksi perbuatan pidana, tidak hanya sudah teruji 

melaksanakan perbuata pidana sehingga hal faktor kekeliruan yang disengaja atau 

ataupun kealpaan pula wajib dibuktikan.29 

 

2.Tindak Pidana dan Pemidanaan 

a. Tindak Pidana 

Perbuatan kejahatan ialah sebutan yang berawal dari terjemahan“strafbaarfeit”, di 

dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berikutnya disingkat KUHPidana) 

tidak ada uraian hal apa sesungguhnya yang diartikan dengan strafbaarfeit itu 

sendiri. Umumnya Perbuatan Pidana disinonimkan dengan delik, yang berawal 

dari bahasa latin ialah tutur delictum.” 

 

Bagi Hazewinkel- Suringa, perbuatan pidana (strafbaar feit) merupakan selaku 

sesuatu sikap seseorang yang pada sesuatu dikala khusus sudah ditolak di dalam 

sesuatu pergaulan hidup khusus serta dikira selaku sikap yang wajib ditiadakan 

oleh hukum pidana dengan memakai sarana- sarana yang berkarakter memforsir 

yang ada di dalamnya..30Sebaliknya bagi Pompe, perbuatan pidana (strafbaar feit) 

 
29Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali Pers, 

hlm-52 
30PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), 

hal.181-182 
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itu dengan cara teoritis bisa diformulasikan selaku sesuatu pelanggaran aturan( 

kendala kepada teratur hukum) yang dengan terencana ataupun tidak dengan 

terencana sudah dicoba oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan ganjaran 

kepada pelakuitu merupakan butuh untuk terpeliharanya teratur hukum serta 

terjaminnya kebutuhan biasa.31 

 

Tindak pidana adalah merupakan aksi ataupun aksi seseorang ataupun orang yang 

menimbulkan terbentuknya sesuatu perbuatan pidana menimbulkan orang itu 

menanggung kejahatan atas aksi yang dikerjakannya. Aksi itu diklaim berlawanan 

dengan nilai-nilai dalam warga negara, aturan hukum perundang-undangan yang 

legal.32 

 

Tindak Pidana adalah merupakan lagak seseorang yang diformulasikan dalam 

hukum, melawan hukum, yang pantas dipidana serta dicoba dengan kekeliruan. 

Orang yang melaksanakan aksi pidana hendak mempertanggungjawabkan aksi itu 

dengan pidana bila beliau memiliki kekeliruan, seorang memiliki kekeliruan bila 

pada durasi melaksanakan aksi diamati dari bidang warga membuktikan 

pemikiran normatif hal kekeliruan yang sudah dicoba oleh orang tersebut.33 

 

Batas uraian diatas cocok dengan opini dari apa yang dikemukakan yang 

melaporkan kalau aksi laris yang kejam immoral serta anti sosial hendak 

memunculkan respon berbentuk kerunsingan serta amarah digolongan warga serta 

nyata hendak mudarat warga biasa. Mengenang situasi itu sehingga tiap 

masyarakat warga dengan cara totalitas, bersama-sama dengan lembaga-lembaga 

sah yang berhak semacam kepolisian, kejaksaan, majelis hukum, instansi 

sosialisasi serta lain-lain harus mengatasi tiap aksi kesalahan ataupun pidana. 

 

Tiap kesalahan yang dicoba seorang hendak memunculkan sesuatu dampak ialah 

pelanggaran kepada ketetapan hukum serta peraturan penguasa. Dampak dari 

perbuatan pelanggaran itu sehingga pelakon pidana hendak diberian ganjaran 

 
31Ibid, 182 
32Andi Hamzah, Asas-asas hukum Pidana,  Jakarta:Rineka Cipta.2001. 
33Kartini Kartono. Patologi social. Jakarta: Rajawali Press.2001 
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hukum dampak pemidanaan. Ganjaran itu ialah bayaran kepada kekeliruan sang 

pelaku.34 

 

Berdasarkan“pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dengan 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.” 

 

Tindak “pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan 

ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur- 

unsur subjektif” dari tindak pidana itu, yaitu35: 

a. “Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atauculpa). Maksud atau 

voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di 

dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.” 

b. Macam-macam “maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam 

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

lain.” 

c. Merencanakan“terlebih dahulu atau voorbedachteraad misalnya yang 

terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.” 

d. Merencanakanterlebih dahulu atau voorbedachteraad misalnya yang 

terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 

 

Unsur“- unsur objektif tindak pidana yaitu :  

• Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid. 

• Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” 

didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

 
34Moeljatno. 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.hlm:126 
35P.A.F.Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hml193-194 
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• Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan dan akibat.” 

 

Selain“dari pada unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif di atas ada pun 

unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:36” 

a. Ada “Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) Van Hamel menunjukkan 

tiga pengertian perbuatan (feit), yakni:” 

• Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik). 

• Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan. 

• Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas 

dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. 

b. Ada “Sifat Melawan Hukum Dalam ilmu hokum pidana, dikenal beberapa 

pengertian melawan hukum, yaitu:37” 

• •Menurut “Simons, melawan hukum dimaksud selaku“ berlawanan 

dengan hukum”, bukan saja terpaut dengan hak orang lain, 

melainkan pula melingkupi Hukum Awas ataupun Hukum 

Administrasi Negara.” 

• •Menurut “Noyon, melawan hukum” maksudnya“ berlawanan 

dengan hak orang lain”. 

• Menurut “Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 

1911W 9263,” melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau 

“tanpa hak”. 

• Menurut Vos, Moeljatno, memberikan defenisi “bertentangan 

dengan hukum” artinya, “bertentangan dengan apa yang 

dibenarkan oleh hokum atau anggapan masyarakat,atau yang 

benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 

tidak patut dilakukan.” 

 

Asas “dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada 

kesalahan” (An act does not make a person quilty unless the mind is quilty or 

 
36AmirIlyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 

PuKAPIndonesia,Yogyakarta, hlm 49 
37Ibid, hlm 52 
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actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini 

adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 

kealpaan (negligence or schuld).” 

 

1. Kesengajaan (dolus) 

Dalam “Crimineel weetboek atau KUHPidana, pengertian kesengajaan adalah:38 

Kesengajaan merupakan keinginan guna melaksanakan ataupun tidak 

melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun diperintahkan oleh 

Hukum. Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut:39” 

a. Kesengajaan selaku arti (oogmerk); melaksanakan aksi ataupun menggapai 

dampak yang jadi utama alasan diadakannya bahaya ganjaran kejahatan. 

b. Kesengajaan dengan keinsafan tentu (opzet als zekerheidsbewustzijn); 

dalam perihal ini pelakon mengenali tentu ataupun percaya betul kalau tidak 

hanya dampak diartikan, hendak terjalin sesuatu dampak lain. 

c. Kesengajaan dengan keinsafan hendak mungkin (dolus evantualis); kalau 

seorang melaksanakan aksi dengan tujuan guna memunculkan sesuatu dampak 

khusus. Hendak namun, sang pelakon mengetahui kalau bisa jadi hendak mencuat 

dampak lain yang pula dilarang serta diancam oleh Hukum. 

 

2. Kealpaan (culpa) 

Kealpaan “adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :” 

a. Tidak berjaga-jaga (kealpaan tanpa pemahaman). Dalam perihal ini, 

sang pelakon tidak memikirkan ataupun beranggapan hendak 

tampaknya sesuatu dampak yang dilarang serta diancam ganjaran oleh 

Hukum, lagi beliau sepatutnya memperkirakan hendak tampaknya 

sesuatu dampak. 

b. Bisa beranggapan dampak aksi itu (kealpaan dengan pemahaman). 

Dalam perihal ini, sang pelakon tidak memikirkan ataupun 

 
38Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika; cetakan keempat,  

jakarta, hlm. 13 
39Ibid, hlm. 9 
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beranggapan hendak mencuat sesuatu dampak, hendak namun meski 

beliau berupaya guna menghindari, hendak mencuat pula dampak itu. 

 

KUHP “sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua 

kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi 

kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan 

menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana 

tersebut. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa 

bagian.40” 

 

a. Kejahatan dan pelanggaran 

KUHPidana menaruh kesalahan di dalam buku kedua serta pelanggaran dalam 

buku Ketiga, namun tidak terdapat uraian hal apa yang diucap kesalahan serta 

pelanggaran. Seluruhnya diserahkan pada ilmu wawasan guna membagikan 

dasarnya. Dalam perbandingan kalau kesalahan ialah rechtdelict mengerti 

delik hukum serta pelanggaran ialah westdelict ataupun delik Hukum. Delik 

hukum merupakan hukum yang dialami melanggar rasa kesamarataan. 

Sebaliknya melotot Hukum melanggar apa yang didetetapkan oleh Hukum. Di 

sini tidak terlekat serupa sekali permasalahan keadilan. 

 

b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil) 

Pada “biasanya kesimpulan delik di dalam KUHPidana ialah kesimpulan yang 

berakhir, ialah aksi yang dicoba oleh pelakunya. Delik resmi merupakan delik 

yang dikira berakhir dengan dikerjakannya aksi itu, ataupun dengan tutur lain 

titik beratnya ada pada aksi itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah 

perbuatannya, sebaliknya akhirnya cuma ialah aksidentalia( perihal yang 

bertepatan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (Pencurian), 

Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHPidana 

(Penyuapan). Bila seorang sudah melaksanakan aksi mengutip serta 

berikutnya, dalam delikperampokan telah cukup. Pula bila penghasutan telah 

dicoba, tidak hirau apakah yang dihasut betul-betul menjajaki hasutan itu. 

Kebalikannya didalam delik material titik beratnya ada pada dampak yang 

 
40 Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 57 
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dilarang, delik itu dikira berakhir bila akhirnya telah terjalin, gimana metode 

melaksanakan aksi itu tidak jadi permasalahan.” 

 

c. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu 

mungkin dengan kata-kata yang tegas…dengan sengaja, tetapi mungkin juga 

dengan kata-kata lain yang senada, seperti…diketahuinya dan sebagainya. 

Sedangkan Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan 

kata… karena kealpaannya. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang 

dipakai istilah… karena kesalahannya. 

 

d. Delik Commissionis dan Delik Omissions. 

Delik commissionis adalah aksi melakukan suatu yang dilarang oleh 

ketentuan kejahatan. Misalnya mengambil, menyiksa, menembak, mengecam 

serta serupanya. Sedangkan Delik omissionis merupakan perbuatan pasif 

yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan contoh BAB V Pasal 164 

KUHPidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Disamping itu, 

terdapat yang delik commissionis permissionem commisa. Misalnya 

seseorang bunda yang terencana tidak membagikan air susu pada buah 

hatinya yang masih bayi dengan arti supaya anak itu tewas (Pasal 338), 

namun dengan metode tidak melaksanakan suatu yang sepatutnya dicoba. 

Keharusan menyusui anak ada didalam hukum pidana. Pula seseorang 

pengawal pintu jalan kereta api yang tidak menutup pintu itu alhasil terjalin 

musibah (Pasal 164). 

 

e. Delik Aduan dan Delik Biasa 

Delik kompetisi merupakan perbuatan pidana yang penuntutannya hanya 

dicoba bila terdapat aduan dari pihak yang terserang ataupun yang 

dibebani ataupun korban. Dengan begitu, bila tidak terdapat aduan, kepada 

perbuatan kejahatan itu tidak bisa dicoba penuntutan. Perbuatan kejahatan 

kompetisi bisa dibedakan dalam 2 tipe ialah: 

 

PerbuatanPidana Kompetisi Mutlak, merupakan perbuatan pidana yang 

mempersyaratkan dengan cara mutlak terdapatnya aduan guna 
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penuntutannya. Perbuatan Pidana Kompetisi Relatif, pada prinsipnya tipe 

perbuatan pidana ini tidaklah ialah tipe perbuatan pidana kompetisi. Jadi 

dasarnya perbuatan pidana kompetisi relative ialah perbuatan pidana 

informasi( perbuatan pidana lazim) yang sebab dicoba dalam area 

keluarga, setelah itu jadi perbuatan pidana  kompetisi. Sebaliknya delik 

Lazim merupakan perbuatan pidana yang tidak mempersyaratkan 

terdapatnya aduan guna penuntutannya. 

 

f. Delik Umum (Delicta Commuia) dan Delik Khusus (Delicta Propria) 

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. 

Delik umum ini sering disebut gemene delicten atau algemene delicten. 

Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dicoba oleh banyak 

orang yang memiliki mutu ataupun sifat- sifat khusus, karyawan negara 

ataupun badan tentara tidak hanya dari faktor subjeknya delik khusus pula 

diamati dari faktor perihalnya ialah aksi khusus. 

 

g. Delik yang Lain 

Selanjutnya “terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita 

meninjau delik tersebut, antara lain41 :” 

1) Delik “berturut-turut (voortgezet delict): ialah perbuatan pidana 

yang dicoba beruntun, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, 

namun dicoba tiap kali seratus ribu rupiah.” 

2) Delik “yang berlangsung terus: misalnya perbuatan kejahatan 

merampas kebebasan orang lain, cirinya merupakan aksi ilegal itu 

berjalan menyantap durasi.  Delik berkualifikasi (gequalificeerd), 

yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada 

malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). 

Seharusnya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang 

maksudnya merupakan julukan delik itu.” 

3) Delik “dengan privilege (geprivilegeerd delict), yaitu delik dengan 

peringanan, misalnya membuat bayi tewas oleh ibu 

 
41Abdullah Marlang,2009,Pengantar Hukum Indonesia,A.SPublishing,Makassar, hlm.67 
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kandungnyakarena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya 

lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.” 

4) Delik politik, ialah perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan 

Negeri selaku totalitas, semacam kepada keamanan kepala Negara 

serta serupanya (Bab I-IV Buku II KUHPidana), dan juga tindak 

pidana subversi. 

5) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dicoba oleh orang yang 

memiliki lualitas khusus, semacam Hakim, ibu, ayah, karyawan 

negara, tuan serta serupanya. 

 

b. Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan selaku langkah penentuan ganjaran serta pula langkah 

pemberian ganjaran dalam hukum kejahatan. Tutur “pidana” pada biasanya 

dimaksud selaku hukum, sebaliknya “pemidanaan” dimaksud selaku 

penghukuman. Ajaran melainkan hukum kejahatan materil serta hukum kejahatan 

formil. J. Meter. Van Bemmelen menerangkan kedua perihal itu selaku: 

Hukum pidana materil terdiri atas perbuatan kejahatan yang diucap beruntun, 

peraturan biasa yang bisa diaplikasikan kepada aksi itu, serta kejahatan yang 

diancamkan kepada aksi itu. Hukum kejahatan formil menata metode gimana 

kegiatan kejahatan sepatutnya dicoba serta memastikan aturan teratur yang 

wajib dicermati pada peluang itu.42 

 

Tirtamidjaja “menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil 

sebagai berikut:” 

1. Hukum “pidana materil merupakan berkas ketentuan hukum yang memastikan 

pelanggaran kejahatan, memutuskan syarat-syarat untuk pelanggar kejahatan 

guna bisa dihukum, membuktikan orang bisa dihukum serta bisa memutuskan 

ganjaran atas pelanggaran pidana.” 

2. Hukum “pidana formil adalah berkas ketentuan hukum yang menata metode 

menjaga hukum kejahatan materil kepada pelanggaran yang dicoba banyak 

orang khusus, ataupun dengan tutur lain menata metode gimana hukum 

 
42Leden Marpaung, Asas teori praktik hukum pidana, Jakarta: sinar grafika, 2005, hal 2 
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kejahatan materil direalisasikan alhasil mendapatkan ketetapan juri dan 

menata metode melaksanakan tetapan hakim.” 

Berdasarkan “pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil 

bermuatan pantangan ataupun perintah bila tidak terkabul diancam ganjaran, 

sebaliknya hukum pidana formil dalah ketentuan hukum yang menata metode 

melaksanakan serta melakukan hukum kejahatan materil. Pemidanaan selaku 

sesuatu aksi kepada seseorang penjahat, bisa dibenarkan dengan cara wajar bukan 

paling utama sebab pemidanaan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi positif 

untuk sang tahanan, korban pula orang lain dalam warga. Sebab itu filosofi ini 

diucap pula filosofi konsekuensialisme. Kejahatan dijatuhkan bukan sebab sudah 

melakukan kejahatan namun supaya pelaku kesalahan tidak lagi melakukan 

kejahatan serta orang lain khawatir melaksanakan kesalahan yang sama.” 

 

Hukum “pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 

10 KUHP yakni :” 

1. Pidana “Pokok: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana 

Denda” 

2. Pidana “Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-

barang tertentu, pengumuman putusan hakim” 

 

Jika “sudah dipaparkan, pemidanaan dengan cara yang sederhana bisa dimaksud 

dengan penghukuman. Penghukuman yang diartikan berhubungan dengan 

penjatuhan kejahatan serta alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya 

kejahatan kepada seorang yang dengan tetapan majelis hukum yang sudah 

berkemampuan hukum senantiasa (incracht van gewijsde) diklaim dengan cara 

legal serta memastikan teruji melaksanakan tindak pidana.” 

 

Sesuai “dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: tujuan dari 

kebijaksanaan pemidanaan ialah memutuskan sesuatu kejahatan tidak terbebas 

dari tujuan politik pidana. Dalam maksud keseluruhannya yaitu perlindungan 

warga guna menggapai keselamatan. Oleh sebab itu guna menanggapi serta 

mengenali tujuan dan guna pemidanaan, sehingga tidak terbebas dari teori-teori 

mengenai pemidanaan yang terdapat. Patut dikenal, kalau bukanlah seluruh filsuf 

ataupun ahli hukumpidana sepakat kalau negaralah yang memiliki hak guna 
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melaksanakan pemidanaan(subjectief strafrech). Perihal ini bisa terlihat nyata 

pada opini Hezewinkel-Suringa yang membelit- belitkan serupa sekali hak 

mempidana ini dengan mengutarakan agama mereka jika sang penjahat bukanlah 

bisa dilawan serta kalau kompetitor bukanlah bisa dibenci.43” 

 

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;” 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien),  

2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien), 

3. Teori gabungan (verenigingstheorien).  

 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 

Teori “ini pula diketahui dengan filosofi telak atau filosofi balasan serta 

filosofi ini lahir pada akhir era ke- 18. Bagi teori- teori mutlak ini, tiap 

kesalahan wajib diiringi dengan kejahatan tidak bisa tidak tanpa 

bernegosiasi.Seorang menemukan kejahatan sebab sudah melaksanakan 

kesalahan. Sehingga, pemberian kejahatan disini tertuju selaku wujud bayaran 

kepada orang yang sudah melaksanakan kesalahan. Jadi, dalam teori ini 

kejahatan bisa disimpulkan selaku wujud bayaran yang diserahkan oleh negara 

yang bermaksud menderitakan penjahat dampak perbuatannya. Tujuan 

pemidanaan selaku bayaran pada biasanya bisa memunculkan rasa puas untuk 

orang, yang dengan jalur menjatuhkan kejahatan yang setimpal dengan aksi 

yang sudah dilakukan.44” 

 

2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien) 

Lahirnya “teori ini menurut ialah sesuatu wujud negasi kepada teori mutlak 

(meski dengan cara historis teori ini tidaklah sesuatu wujud penyempurnaan 

dari teori mutlak) yang hanya menekankan pada bayaran dalam penjatuhan 

ganjaran kepada penjahat.Teori yang pula diketahui dengan julukan 

 
43Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama,  

Bandung, 2008, hlm. 23. 
44Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47. 
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teori”nisbi ini menghasilkan bawah penjatuhan ganjaran pada tujuan serta arti 

ganjaran alhasil ditemui guna dari sesuatu penghukuman (nut van destraf). 

Teori ini berpendirian penjatuhan pidana untuk menyelenggarakan teraturnya 

warga negara yang bermaksud membuat sesuatu prevensi kesalahan. Bentuk 

kejahatan ini berlainan beda: menyeramkan, membenarkan, ataupun 

mebinasakan. Kemudian dibedakan prevensi biasa serta khusus. Prevensi 

biasa menginginkan supaya banyak orang pada biasanya tidak melakukan 

delik.45 

 

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini beranggapan 

penangkalan tidak harus dicoba dengan kesengsaraan namun lumayan dengan 

membagikan peraturan yang sedemikian muka alhasil apabila orang sehabis 

membaca itu hendak menghapuskan hasrat jahatnya.46 Selain dengan 

pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (general preventie) juga 

dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman 

(eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara- cara yang 

kejam supaya khalayak biasa khawatir serta tidak melaksanakan perihal yang 

seragam yang dicoba oleh sang penjahat. Tujuan satu-satunya pidana ialah 

mempertahankan tertib hukum.47Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori 

relatif, negeri dalam perannya selaku penjaga warga negara menekankan 

penegakkan hukum dengan cara- cara prenventif untuk melempangkan teratur 

hukum dalam warga negara. 

 

3. Teori gabungan (verenigingstheorien) 

Teori “gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan 

teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib 

hukum masyarakat. Dalam teori ini, faktor balasan ataupun pertahanan teratur 

hukum warga bukanlah bisa diabaikan antara satu dengan yang yang lain.” 

Bersumber pada pengepresan ataupun ujung berkuasa dalam peluluhan kedua 

teori itu ke dalam wujud teori kombinasi, teori  ini dibedakan menghasilkan 3 

 
45Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 34. 
46Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Loc. Cit 
47Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 36. 
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wujud ialah, teori  kombinasi yang menitikberatkan faktor balasan, teori  

kombinasi teori kombinasi yang menitikberatkan pertahanan teratur warga 

negara, serta teori kombinasi yang memposisikan secara seimbang antara 

balasan serta pertahanan teratur warga negara. 

 

Menurut, “Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, 

bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori 

hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.48Penulis dalam perihal ini 

dengan cara jelas melaporkan akur dengan apa yang di informasikan Wirjono 

Prodjodikoro disebabkan nilai-nilai kesamarataan tidaklah didasarkan dari teori 

apa yang dianut melainkan bersumber pada faktor humanis yang bertepatan 

dengan situasi warga serta sang pembuat ( penjahat) yang diproses lewat 

kombinasi akal sehat serta batin yang terlahir dalam suatu hati nurani.” 

 

3.Permufakatan Jahat 

Pengertian “permufakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

perundingan, pembicaraan, musyawarah, sesuatu yang disepakati, atau 

persetujuan.49 Sedangkan pengertian jahat menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, jahat adalah sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, 

tabiat, perbuatan).” 

 

Dalam Pasal 88 KUHP, “Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, 

apabila saja dua orang ataupun lebih bekerja sama guna melaksanakan kesalahan 

itu. Yang masuk penafsiran musyawarah jahat yakni musyawarah guna 

melakukan kesalahan. Seluruh dialog ataupun rundingan guna melangsungkan 

musyawarah itu belum masuk dalam penafsiran musyawarah kejam.50” 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 “Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan 

yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih 

yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, 

 
48Wirjono Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 29. 
49Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.758 
50R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm.97 
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turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi 

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau 

mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.51” 

 

4. Narkotika 

Narkotika “pada dasarnya berasal dari bahasa” yunani “Narkoun” yang berarti 

membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan 

bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh 

tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan 

kedalam tubuh”.52 

 

Lebih “lanjut UU No. 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika merupakan zat 

ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, bagus 

campuran ataupun semisintesis, yang bisa menimbulkan penyusutan ataupun 

pergantian pemahaman, lenyapnya rasa, kurangi hingga melenyapkan rasa perih, 

serta bisa memunculkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan begitu juga tersemat dalam Hukum narkotika.53” 

Istilah “narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada 

farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat 

yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu 

pada tubuh si pemakai, yaitu :54” 

a. Mempengaruhi kesadaran; 

b. Memberikan “dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 

manusia;Pengaruh- pengaruh” itu bisa berbentuk: Penenang; Perangsang 

(bukan rangsangan sex); memunculkan bayang- bayang( penggunanya tidak 

sanggup melainkan antara imajinasi serta realitas, kehabisan pemahaman 

hendak durasi serta tempat). 

 
51Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
52Sujono dan Bony Daniel,2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, jakarta hlm. 2 
53 Ibid, hlm. 67 
54Moh. Taufik Makaro,2005,  Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.  17 
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Narotika “merupakan zat ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun 

bukan tumbuhan bagus campuran ataupun semi campuran yang menimbulkan 

akibat untuk konsumennya. Akibat itu berbentuk pembiusan, lenyapnya rasa sakit, 

rangsangan antusias, bayang- bayang ataupun tampaknya khayalan- khayalan 

yang menimbulkan dampak ketergantungan untuk penggunanya. Sensasi (± 30- 

60 detik) diiringi rasa mengasyikkan semacam mimpi yang penuh ketenangan 

serta kebahagiaan ataupun kenyamanan batin( euforia). Senantiasa ingin sendiri 

guna menikmatinya .55” 

 

Jenis-jenis “narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi 

menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :56” 

1. Narkotika Golongan I : Tipe narkotika yang cuma bisa dipakai guna tujuan 

pengembangan ilmu wawasan serta tidak dipakai dalam pengobatan ataupun 

penyembuhan, dan memiliki kemampuan amat besar menyebabkan 

ketergantungan. Daftar narkotika kalangan I tumbuhan serta bukan 

tumbuhan:57 

a. Tanaman“Papaver Somniferum L dan semua bagian bagiannya termasuk 

buah dan jeraminya, kecuali bijinya.” 

b. Opium “mentah, yaitu ialah getah yang memadat sendiri, didapat dari buah 

tumbuhan Papaver Somniferum L yang hanya hadapi pengerjaan  guna 

pembungkus serta pengangkutan tanpa mencermati kandungan morfinnya.” 

 

Opium “masak terdiri dari; kegemaran, hasil yang didapat dari apiun anom 

lewat sesuatu deretan pengerjaan spesialnya dengan pelarutan, pemanasan 

serta fermentasi dengan ataupun tanpa akumulasi materi- materi lain, 

dengan arti mengubahnya jadi sesuatu ekstrak yang sesuai guna pemadatan; 

jicing, sisa- sisa dari kegemaran sehabis dihisap, tanpa mencermati apakah 

kegemaran itu dicampur dengan daun ataupun materi lain. jicingko, hasil 

yang didapat dari pengerjaan jicing.” 

 
55Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W,2013, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, 

Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.10 
56Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 20Lampiran Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
57Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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Tanaman “koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.” 

c. Daun “koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 

serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 

perubahan kimia.” 

d. Kokain “mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.” 

e. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 

f. Tanaman “ganja, seluruh tumbuhan genus genus cannabis serta seluruh 

bagian dari tumbuhan tercantum bulir, buah, jerami, hasil olahan tumbuhan 

ganja ataupun bagian tumbuhan ganja tercantum damar ganja serta hasis.” 

 

Sebaliknya narkotika kalangan I bukan tumbuhan ialah narkotika yang sudah 

lewat cara pengerjaan, pelarutan, pemanasan, serta sedimentasi. Pengarang 

membagikan ilustrasi semacam pada sabu- sabu berupa kristal tidak beraroma 

serta tidak bercorak. Air sabu- sabu pula tercantum anak amphetamine yang bila 

disantap mempunyai akibat yang kokoh kepada guna otak. Tipe zat ini 

memunculkan akibat minus yang amat kokoh untuk konsumennya, spesialnya 

dibagian saraf. Akibat yang ditimbulkan dari konsumen sabu- sabu ini antara lain 

penyusutan berat tubuh dengan cara kelewatan, impotensi, sariawan kronis, 

bayang- bayang, kehancuran ginjal serta sedang banyak lagi. 

2. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang efektif penyembuhan dipakai 

selaku tujuan terakhir serta bisa dipakai dalam pengobatan ataupun guna 

tujuan pengembangan ilmu wawasan dan memiliki kemampuan besar 

menyebabkan ketergantungan. 

3. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang efektif penyembuhan serta 

banyak dipakai dalam pengobatan serta ataupun guna tujuan pengembangan 

ilmu wawasan dan memiliki kemampuan potensi ringan yang menyebabkan 

ketergantungan 
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B. Profil Instansi 

1. Deskripsi Instansi 

 

Gambar 1 Lambang Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

 

Pada lambang Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di atas memiliki arti, yaitu :  

1. Tulisan “Pengadilan Tinggi Tanjungkarang” “yang melingkar sebatas garis 

lengkung perisai bagian atas menunjukan pengadilan pengguna lambang 

tersebut.” 

2. Perisai “Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan” 

fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran. Merupakan 

cerminan dari Pasal 1 undang-undang nomor 14 tahun 2004 yang berbunyi 

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia.” 

3. Untaian “Bunga Melati yang memiliki 2 untaian bunga masing-masing terdiri 

dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah.” 

4. Seloka “pada tulisan “Dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal 

itu disesuaikan dengan bentuk tulisan” "Dharmmayukti" yang ditulis dengan 
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huruf Jawa. "Dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan 

"Yukti" Mengandung arti sesungguhnya dan nyata. Jadi kata “Dharmmayukti” 

mengandung arti kebaikan/keutamaan nyata/sesungguhnya yakni yang 

berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan. 

 

Pengadilan “Tinggi sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku 

salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas 

dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 49 tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang 

peradilan umum, dalam pasal 51 menyatakan Pengadilan Tinggi bertugas dan 

berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. 

Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat Pertama dan 

terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah 

hukumnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan 

Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :” 

a. Fungsi “Mengadili (judicialpower), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara” yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, 

dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa 

kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.” 

b. Fungsi“Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik 

menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.” 

c. Fungsi “Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 

tugas”dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal 

fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan 

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

d. Fungsi “Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, 

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan 

tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.” 
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e. Selain “fungsi yang telah disebutkan diatas fungsi lainnya dari pengadilan 

tinggi  Sebagai pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta sebagai pelayanan registrasi  pengacara prakter kuasa 

insidentill yang akan beracara dipengadilan negeri se-wilayah Pengadilan 

Tinggi Tanjungkarang.” 

 

 

Gambar 2 Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

 

Motto Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan singkatan “SIAP” dengan 

komponen Sinergi, Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang 

produktif dalam mencapai tujuan, “Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak 

tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai badan pengadilan,”Akuntabel 

bertanggungjawab atas tugas yang diemban, Profesional dalam menjalankan 

tugas. 

 

 

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang 

Pengadilan “Tinggi Tanjungkarang berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 42 Teluk 

Betung Bandarlampung dengan Kode Pos 35214. Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum 

dengan Tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 dan yang 
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kedua  Undang-Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009. Dalam pasal 

51 dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili 

perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, Pengadilan Tinggi dalam 

hal ini Tanjung Karang juga bertugas serta berwenang mengadili di tingkat 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi  di 

daerah hukumnya.” 

 

Sebagaimana telah disebutkan “di atas Pengadilan Tinggi juga memiliki tugas dan 

kewenangan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang 

hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta terdapat di dalam 

pasal 52 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1986. 

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 9 

tahun 1980 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi. Wilayah yuridiksi 

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di 

Propinsi Lampung, yaitu:” 

1) Pengadilan Negeri Tanjungkarang,  

2) Pengadilan Negeri Metro,  

3) Pengadilan Negeri Kota Bumi,  

4) Pengadilan Negeri Gunung Sugih.,  

5) Pengadilan Negeri Kalianda,  

6) Pengadilan Negeri Menggala,  

7) Pengadilan Negeri Pekonbalak,  

8) Pengadilan Negeri Sukadana,  

9) Pengadilan Negeri Gedong tataan,  

10) Pengadilan Negeri Kota Agung,  

11) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. 

 

 

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

a. “Ketua Pengadilan Tinggi” 

Ketua “Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Provinsi Lampung mempunyai tugas 

memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan 
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tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menyelenggarakan sebagian 

kewenangan hukum Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugas dan program 

kerjanya ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi dan 

para hakim tinggi berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang, diantaranya:” 

1) “Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat- 

surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis 

hakim untuk diselesaikan.” 

2) “Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, 

Panitera, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi 

peradilan di daerah hukumnya.” 

3) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin. 

4) “Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

dengan para hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan sekurang-

kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.” 

5) Melakukan pengawasan internal dan eksternal. 

6) Melakukan “evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk 

kepentingan peningkatan jabatan.” 

7) Melaporkan“evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada 

Mahkamah Agung.” 

8) Mengawasi “pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap 

perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan 

mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.” 

9) Melakukan “koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum 

dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan 

keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi 

pemerintah didaerahnya apabila diminta.” 

 

b. “Wakil Ketua Pengadilan Tinggi” 

Wakil “ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili 

dan membantu tugas ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para hakim 
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tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang, sebagai berikut:” 

1) Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.   

2) Membantu “ketua dalam menyusun program kerja pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya.” 

3) Melakukan “pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku 

hakim, para pejabat dan karyawan/karyawati baik kepaniteraan maupun 

kesekretariatan.” 

4) Mengevaluasi“laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan hakim tinggi 

pengawas daerah dan hakim tinggi pengawas bidang serta bersama-sama 

merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.” 

5) Membantu“ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, 

Darmayukti, Koperasi, PPHIM dan PTWP.” 

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas wakil ketua kepada ketua. 

7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh ketua. 

 

c. Panitera Pengadilan Tinggi 

Panitera “bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, 

seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya perkara, surat 

bukti-bukti, dan surat surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini panitera 

membawahi bagian panitera hukum, panitera pidana, panitera tipikor, dan panitera 

perdata. Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, 

diantaranya :” 

 

1) Membantu “pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.” 

2) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan. 

3) Menyelenggarakan “administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara 

perdata, pidana  dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.” 

4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara. 
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d. Sekrertaris Pengadilan Tinggi 

Sekretaris “Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas 

menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata 

usaha rumah tangga, dan perancangan, anggaran. Dalam menjalani tugasnya 

sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian umum, kepegawaian, keuangan, 

tata usaha rumah tangga, dan perencanaan anggaran. Berikut ini adalah rincian 

tugas sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang:” 

1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran. 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian. 

3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan. 

4) Penyiapan “bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.” 

5) Penyiapan “bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.” 

6) Penyiapan “bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan 

perpustakaan.” 

7) Penyiapan “bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta 

pelaporan di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.” 

8) Melaksanakan “tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 

Tinggi Tanjungkarang.” 

 

e. Sub “Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi” 

Sub “bagian kepegawaian dan teknologi informasi adalah bagian perencanaan dan 

kepegawaian yang dipimpin langsung oleh sekretaris. Adapun rincian tugas dari 

Sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi, sebagai berikut:” 

1) “Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, 

pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, 

dokumentasi serta penyusunan laporan.” 

2) “Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

tertulis maupun lisan.” 

3) Mendistribusikan “tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi, wewenang, 

dan tanggungjawab” masing-masing staff untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
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bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang. 

4) Memberi “petunjuk pelaksanaan tugas para staff kapan saja sesuai dengan 

tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

selesai.” 

5) Mengevaluasi “pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi 

informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja.” 
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III. METODE PENELITIAN PRAKTEK LAPANGAN KERJA 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan sesuatu metode dalam cara penyusunan yang 

telah disusun dengan cara analitis. Tata cara penelitian ini mencakup kegiatan-

kegiatan obsevasi, menulis, merumuskan, menganalisa hingga menata informasi 

bersumber pada fakta- akta yang nyata dengan cara objektif. 

 

Penelitian ini ialah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ialah penelitian 

yang menekankan pada aturan-aturan hukum tercatat yang ada dalam peraturan 

perundang- undangan yang berasal pada aturan hukum positif serta ajaran 

(doktrin). Tidak hanya itu memakai pendekatan yuridis empiris ialah dengan 

metode mempelajari serta mengumpukan informasi pokok yang didapat dengan 

cara langsung lewat penelitian kepada subjekpenelitian dengan metode 

melaksanakan pemantauan sehubungan dengan kasus yang diulas dalam 

penelitian ini. 

 

1.Jenis dan Sumber Data 

Adapun “jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini terbagi atas tiga yaitu:” 

 

1. Data “primer, ialah informasi yang didapat langsung yang berawal dari 

observasi serta tanya jawab dengan pihak- pihak yang terpaut menyangkut 

dalam penyusunan ekuivalensi skripsi.” 

 

2. Data “sekunder, yaitu informasi yang diperoleh lewat aktivitas riset daftar 

pustaka (Library Research) dengan metode membaca, mengamati, menulis, 

menganalisa serta mengambil buku- buku, Hukum serta sebagian ketentuan- 

ketentuan dan kesusastraan lain yang berkaitan dengan kasus hukum yang 

terjalin mencakup:” 
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a) Bahan Hukum Primer 

Bahan“hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan 

beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari:” 

• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika 

• Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 

195/Pid.Sus/2021/PN Tjk 

• Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 

• Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang 

Peraturan Hukum Pidana” 

 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Materi “hukum inferior ialah mencakup, dokumentasi- dokumentasi 

ataupun memo, kesusastraan yang berhubungan dengan riset ini serta 

observasi( pemantauan) di  lapangan data yang diperoleh dari  kepustakaan 

serta tanya jawab dengan data lapangan yang akan diperoleh dari Hakim 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Akademisi Fakultas Hukum 

Universitas Lampung diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian 

dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.” 

 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan “hukum testier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.” 

 

3. Data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta 

makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian. 
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2. Informan 

Informan “adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-

gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.58 Pada tahap ini 

menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap 

pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara 

lain:” 

 

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang   : 1 orang 

2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung  : 1 orang 

 

Jumlah        : 2 orang 

 

3. Analisis Data 

Analisis “data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang 

telah terkumpul, kemudian diklarifikasi dan diuraikan secara sistematis, analisis 

data yang digunakan, dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.59” 

 

B. Metode Praktek Lapangan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pelaksanaan waktu Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan 

dalam waktu 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Kegiatan 

MBKM yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dimulai pada 

Tanggal  27 April 2022 sampai Tanggal 30 Agustus 2022 dengan waktu kerja 

yaitu: 

 
58Mastri Singarimbum, Dkk, Netode Penelitian Survey, LP3ES, 1988, Jakarta, hlm 152 
59Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 

yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan 

perilaku nyata. Lihat: Sri Mamudji, hlm. 67 
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a. Hari senin sampai dengan kamis Jam kerja dimulai dari pukul 08.00 wib 

sampai dengan 16.30 wib. 

b. Hari jumat jam kerja dimulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib. 

 

2. Tujuan Magang 

Tujuan untuk Universitas Lampung 

a. Sebagai sarana dalam menjalin kerjasama yang erat antara Universitas 

Lampung khusunya Fakultas Hukum dengan Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang. 

b. Sebagai upaya menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dari Universitas 

Lampung khususnya Fakultas Hukum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

c. Memeriksa kesamaan teori yang selama ini diberikan dosen di kampus dengan 

keadaan lapangan yang sebenarnya. 

 

Tujuan untuk Mahasiswa: 

a. Mempelajari praktik peradilan  secara  langsung khususnya tingkat banding 

pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

b. Mengetahui prosedur pengajuan perkara banding dalam pengadilan tinggi 

Tanjung Karang. 

c. Menambah wawasan dan pengalaman serta keterampilan mengenai dunia 

kerja di lingkungan pengadilan.  

d. Meningkatkan kepercayaan diri, tanggung jawab, keberanian, keuletan serta 

kedisplinan dalam bekerja. 

 

Tujuan untuk Pengadilan Tinggi Tanjung Karang: 

a. Menjalin hubungan baik antara Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan 

Universitas Lampung khususnya fakultas hukum. 

b. Meningkatkan kerjasama dengan dengan Universitas Lampung khususnya 

fakultas hukum yang membuat keuntungan di kedua belah pihak. 

c. Membantu meringankan pekerjaan operasional dalam penyelesaian pekerjaan 

di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 
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3. Manfaat Magang 

a. Mengetahui dan memahami tata penanganan perkara tingkat banding pada 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

b. Mengetahui dan memahami tata persidangan pada tingkat banding di 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan dunia kerja lembaga kehakiman. 



 

 

 

 

 

 

V. Penutup 

 

A. Kesimpulan 

Bersumber pada hasil riset di atas sehingga pengarang membagikan kesimpulan 

sebgai berikut: 

1. Bersumber pada pertimbangan Hukum Hakim dalam Tetapan Majelis Hakim 

Majelis hukum Negara Tanjung Karang pada masalah Tetapan: No 195/ Pid. 

Sus / 2021/ PN Tjk sehingga tersangka diputus guna bertanggungjawab atas 

perbuatan pidana yang sudah dikerjakannya sebab tersangka dikala 

melaksanakan( melakukan) perbuatannya dalam kondisi segar badan tubuhnya 

ataupun jiwanya dan siuman hendak akibat dari perbuatan pidana yang 

dikerjakannya, dan tidak ada alibi penghapus pidana baik alasan pembenar 

ataupun sebab pengampun atas perbuatan pidana yang dicoba tersangka sebab 

sudah teruji mencocoki serta penuhi unsur- unsur dalam Pasal 114 bagian( 1) 

Undang- undang No 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika. 

 

2. Dalam Tetapan No 195/ Pid. Sus/ 2021/ PN Tjk Majelis Hakim sudah 

memikirkan bahwa tersangka teruji dengan cara memastikan bersalah 

melaksanakan perbuatan pidana begitu juga sudah diatur dalam Pasal 114 

ayat( 1) Undang- undang No 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika, ialah tanpa 

hak ataupun melawan hukum menawarkan guna dijual, menjual, membeli, 

menyambut, menjadi, perantara dalam jual beli, mengubah, ataupun 

memberikan Narkotika Kalangan I, setelah itu Majelis Hakim menyudahi 

pidana bui sepanjang 6( enam) tahun serta kompensasi beberapa Rp1. 000. 

000. 000, 00( satu miliyar rupiah) dengan determinasi bila kompensasi itu 

tidak dibayar ditukar dengan pidana bui sepanjang 2( dua) bulan. Maksudnya 

tetapan hakim sudah cocok bersumber pada kenyataan hukum yang terdapat 

dan penjatuhan ganjaran tidak kurang serta tidak lebih dari determinasi yang 

terdapat dalam peraturan perundang- undangan. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada Penuntut Umum secara khusus untuk dapat merumuskan dakwaan 

yang baik dan benar serta dilakukan secara teliti agar tidak ada kesalahan 

penulisan identitas Terdakwa agar tidak terjadi Error In Persona dalam 

dakwaan. Penuntut Umum hendaknya juga lebih teliti dalam memberikan 

dakwaan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan agar pelaku tidak lepas 

dari jerat hukum. 

2. Kepada Majelis Hakim hendak lebih memperhatikan kesesuaian kronologis 

yang dihadapkan dalam muka persidangan sebelum menjatuhkan putusan 

untuk menghindari kesalahan penjatuhan hukuman yang tidak sesuai. 
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