
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut13.

Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan

berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana,

perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.14

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum15. Wirjono Prodjodikoro

mendefinisikan tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3

(tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan

hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi

dengan suatu hukum pidana. Sedangkan menurut Pompe tindak pidana adalah

13 Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung. Alumni. 2006. hlm.71
14 PAF Lamintang. Delik-delik Khusus. Bandung. Sinar Baru. 1984. hlm. 185
15 Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Eresco. 1986. hlm. 1
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suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.16

Beberapa peristilahan dan definisi di atas, paling tepat digunakan adalah “Tindak

Pidana dan Perbuatan Pidana”, dengan alasan selain mengandung pengertian yang

tepat dan jelas, sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan dan sudah

dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut17. Perbuatan

pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut:

1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu

kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya

larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya

itu ditujukan pada orangtuanya.

2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana

(yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu,

perbuata (yang berupa keadaan atau kejadian yang dtimbulkan orang tadi,

melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada

hubungan erat pula.

16 PAF Lamintang. Op. Cit. hlm. 182
17 Moeljatno. Op. Cit. hlm. 54
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3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat

digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk

pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan),

dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu18.

Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan

oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila

perbuatan tersebut:

1) Melawan hukum.

2) Merugikan masyarakat.

3) Dilarang oleh aturan pidana.

4) Pelakunya diancam dengan pidana.19

Berdasarkan keempat bagian tersebut dapat diketahui bahwa butir 3) dan 4)

merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana.

Untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan

berlaku (hukum positif) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan

peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar

KUHP. Hal ini sesuai dengan dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana

yaitu azas legalitas atau asas nullum delictum nulla poenasine lege poenali yang

maksudnya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menentukan: “tiada suatu

perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan

hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan”.

18 Adam Cazawi. Op. Cit. hlm. 73
19 Sudradjat Bassar. Tindak-tindak Pidana Tertentu. Bandung. Remadja Karya. 1986. hlm. 2
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi

beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh

memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur

tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si

pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam

keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

1) Memenuhi rumusan undang-undang.

2) Sifat melawan hukum.

3) Kualitas si pelaku.

4) Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan

akibatnya20.

20 Moeljatno. Op. Cit. hlm. 54
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Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang

ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku

atau faktor lingkungan.

B. Pidana dan Pemidanaan

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan sinonim dengan perkataan pemidanaan,

tentang hal tersebut menurut beliau antara lain bahwa pemidanaan itu berasal dari

kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau

memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu

peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga

hukum perdata.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana

meliputi:

a. Suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak

menyenangkan;

b. Diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan

(berwenang);

c. Dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut

Undang-Undang (orang memenuhi rumusan delik/Pasal)21.

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara

(melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara

21 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm. 4
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sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses

peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (the criminal justice process)

merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah

lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang

berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan22.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap

hukum pidana karena pidananya juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal

ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap

norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur

masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati

nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu23.

Bentuknya berupa konsekwensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak

menyenangkan. Ilmu yang memepelajari pidana dan pemidanaan dinamakan

Hukum Penitensier/Hukum Sanksi. Hukum Penitensier adalah segala peraturan

positif mengenai sistem hukuman (strafstelsel) dan sistem tindakan

(matregelstelsel), menurut Utrecth, hukum penitensier ini merupakan sebagian

dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan:

a. Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan

sumber-sumber hukum pidana lainnya (undang-undang pidana yang memuat

sanksi pidana dan undang-undang non pidana yang memuat sanksi pidana).

22 Adami Chazawi, Op, Cit, hlm.24
23 Ibid
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b. Beratnya sanksi itu;

c. Lamanya sanksi itu dijalani;

d. Cara sanksi itu dijalankan;dan

e. Tempat sanksi itu dijalankan.24

Menurut beberapa ahli hukum pidana lain, hukuman, menurut pendapat Moeljatno

lebih tepat “pidana” untuk menerjemahkan straf. Sudarto juga berpendapat

demikian. Sedangkan R. Soesilo mendefinisikan pidana/hukum sebagai perasaan

tidak senak/sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang

yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana25.

Moeljanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi

jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljanto mengatakan

bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi Pidana) kalau dia

tidak melakukan tindak pidana”. Peraturan perundang-undangan pidana selalu

mengatur tentang tindak pidana, Moeljatno berpendapat bahwa: Tindak pidana

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

larangan tersebut”.26

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang

dan disertai dengan sanksi. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat

24 Ibid
25 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1992. hlm. 130
26 Ibid. hlm 201
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dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang

mendahuluinya”, asas legalitas ini juga dirumuskan dalam bahasa latin :Nullum

delictum nulla poenasine praevia legi poenali”.

Pemahaman tentang tindak pidana tersebut di atas, Moeljatno mengemukakan

beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana, yaitu:

a. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

b. Adanya perbuatan yang dilarang, (perbuatan yang dilakukan sesuai dengan

rumusan delik).

c. Bersifat melawan hukum.

d. Harus dapat dipertanggungjawabkan.

e. Kemampuan bertanggungjawab.

Negara melalui alat-alat pemerintahan berhak menjatuhkan pidana atau

memidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Polak, bahwa pemerintah yang

mengendalikan hukum itu, dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana

melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu merupakan atribut

pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan

memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.27

Negara atau pemerintah berhak memidana atau yang memegang Ius Puniendi, dan

menurut Beysens alasan Negara atau pemerintah berhak memidana karena:

a. Sudah menjadi kodrat alam, Negara itu bertujuan dan berkewajiban

mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban Negara. Berdasarkan

27 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. hlm. 41



26

atas hakikt negara dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk

membalas suatu pelanggaran terhadap hukum, dengan jalan menjatuhkan

sengsara yang bersifat pembalasan.

b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan

pidana yang dilakukan, pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas

dendam, tetapi bersifat objektif untuk memberi kerugian kepada seseorang

yang telah melakukan perbuatan pidana.28

Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan

hukum sanksi istimewa dan menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan

sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah

tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa pidana termasuk juga tindakan

(maatregel), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang

dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.29

Berbicara tentang pemidanaan makan akan bicara tentang sistem pemidanaan,

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan

(pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah

sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali

menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana

mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik

28 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Alumni. 1977. hlm. 30
29 Ibid
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dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang

diperbolehkan dan apa yang dilarang.30

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem

pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak

pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian

sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau

penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem

pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang

mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara

konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian

dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana

yang diatur dalam hukum positif suatu negara.

Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku

kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan parapelaku tindak

piana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan

datang.31

Sistem pemidanaan yang ada berlaku hingga sekarang masih mengacu pada

KUHP yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Sistem yang tercantum dalam

KUHP tersebut banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya mengenai

relevansinya sistem pemidanaan dalam KUHP dengan keadaan dan aspirasi

30 Ibid, hlm 149
31 Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. Sistem Pidana di Dalam KUHP Dan Pengaturannya
Menurut Konsep KUHP Baru. Jakarta. UI Press. 2010. hlm. 13
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bangsa Indonesia dewasa ini. Hukum pidana pada masa sekarang dalam usahanya

mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga

adakalanya menggunakan sanksi tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi juga,

tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujuan semata-mata kepa prevensi

khusus.

Maksud dari tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang

yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan membutuhkan perawatan

serta dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Walaupun

demikian tindakan pada umumnya juga dirasakan berat oleh mereka yang dikenai

tindakan. Seringkali dirasakan sama sebagai pidana, oleh karena berhubungan erat

pula dengan pembatasan kemerdekaan.32

Batas antara pidana dan tindakan secara teoritis sukar ditentukan dengan pasti,

oleh karena pidana sendiri pun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-

pikiran melindungi dan memperbaiki. Apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP

adalah pidana, sedangkan yang lain dari itu adalah tindakan. Jadi tindakan,

walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika bukan yang

disebut dalam Pasal 10 KUHP bukanlah pidana. Pendidikan paksa seperti, terjadi

pada anak-anak yang diserahkan pada pemerintah untuk dididik dalam lembaga

pendidikan paksa, begitu pula ditempatkan seseorang dalam rumah sakit jiwa

dengan perintah karena orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

karena adanya pertumbuhan yang cacat pada jiwanya atau karena gangguan

32 Andi Hamzah dan Siti Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,
Jakarta. Akademik Pressindo. 1986. hlm. 4
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penyakit adalah tindakan bukan pidana. Hal ini dapat dilihat pada bentuk-bentuk

hukuman dalam KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, konsep pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu

proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan

bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan

yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan

secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti

semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum

Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan

sistem pemidanaan.

C. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga

membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada

dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang

lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. John Locke

mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih berani dan peka

terhadap ransangan-ransangan dari lingkungan.33

Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan

kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan

seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun

33 Roeslan Saleh. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta. Aksara Baru. 1987. hlm. 47
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pendapat sarjana mengenai hal ini. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 330, dapat ita

lihat kriteria orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHP perdata menyatakan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu

tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar

mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang

yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh satu tahun,

maka tidaklah mereka kembali dalam istilah “belum dewasa”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan bunyi, maka batasan umur

sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai umur dua

puluh satu ahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak memberikan pengertian mengenai anak,

tetapi hanya memberikan batasan umur. Menurut ketentusn Pasal 45 KUHP maka

batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas tahun).

Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan

sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 290, Pasal 292, dan Pasal 294 KUHP

adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
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Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit karena

perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang

lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa namun tingkah lakunya masih

memperlihatkan tanda-tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan

diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat

putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya

kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat

formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal negatip tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim

hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika

kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur

untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan

teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya

dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau

tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam

beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut:
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1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau

tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai

tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana

melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat

dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang

dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal

44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas

perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan

perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas

perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan

oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut,

dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.34

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah

ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya

itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau

seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam

34 Ahmad Rifai. Op. Cit. hlm. 115-116
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perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Ada 2 faktor pertimbangan hakim,

yaitu:

a. Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang

didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam

putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah

pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta

waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar

(Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

2) Keterangan saksi. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal

184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana

yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus

disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

3) Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan

terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangn terdakwa adalah apa

yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
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4) Barang-barang Bukti

Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana. Hal yang sering

terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk

menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat

dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai

ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Faktor non yuridis

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan

mahkota bagi hakim dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali,

sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervesi hakim dalam

menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

seang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku,

sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta

mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

E. Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Penanggulangan Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

Moh. Taufik Makarao, Suhajril, dan Moh. Zakky, menyatakan bahwa secara

umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat
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menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu

dengan cara memasukkan ke dalam tubuh35

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan

mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan,

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).36

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

kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut

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

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

perilaku, perasaan dan pikiran.37

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini.

35 Moh. Taufik Makarao, Suhajril, dan Moh. Zakky. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta. Ghalia
Indonesia. 2004. hlm. 16
36 Dharana Lastarya. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Jakarta. Pakarkarya. 2006. hlm. 15
37 Erwin Mappaseng. Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam
Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Surakarta. Buana Ilmu. 2002. hlm. 2
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Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:

a. Narkotika Golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif

sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk

kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh:

ganja, morphine, putau, adalah heroin tidak murni berupa bubuk.

b. Narkotika Golongan II: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat,

tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin dan

turunannya, benzetidin, betametadol.

c. Narkotika Golongan III: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan,

tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codein dan

turunannya.38

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

dimaksud dengan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan yang

dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan secara tanpa hak

dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Pasal 1 angka (13) yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah gejala

dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala

putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan yang dimaksud

dengan penyalahgunaan berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan

narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

38 Ibid. hlm. 3
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Menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, ditentukan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika di kalangan pelajar, sudah

seyogiahnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak

termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam

mewaspadai ancaman narkotika. Adapun upaya-upaya yang lebih kongret yang

dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang

untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika, atau mungkin

mengadakan razia mendadak secara rutin.39

Upaya ini memerlukan pendampingan dari oran tua siswa itu sendiri dengan

memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan

pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik pelajar, karena biasanya penyebaran

(transaksi) narkotika sering terjadi disekitar lingkungan sekolah, yang tak kalah

penting adalah Pendidikan moral dan agama lebih ditekankan kepada pelajar.

Karena salah satu penyebab terjerumusnya pelajar ke dalam lingkaran setan ini

adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap sehingga

perbuatan tercela seperti ini pun akhirnya mereka jalani.

39 Dharana Lastarya. Op. Cit. hlm. 17
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Ada 5 bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika:

1. Promotif (pembinaan)

Ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkotika, prinsipnya

adalah meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata

lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan

semu dangan memakai narkoba, dengan pelaku program adalah lembaga

kemasyarakatan yang difasilitasi dan awasi oleh pemerintah.

2. Pereventif (Program Pencegahan)

Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba

agara mengetahui seluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk

menggunakannya. Selain itu dilakukan oleh pemerintah, program ini sangat

efektif bila dibantu oleh lembaga profesional terkait, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi masyarakat.

3. Kuratif  (Pengobatan)

Ditujukan kepada para pengguna narkoba. Tujuannya adalah unutuk

mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit, sebagai akibat dari

pemakai narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak

sembarangan orang boleh mengobati narkoba. Pengobatan harus dilakukan

oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

4. Rehabilitatif

Upaya memulihkan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai

narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak
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memakai lagi dan bebas dari penyakit ikatan yang disebabkan oleh bebas

pemakai narkoba.

5. Represif

Program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai

berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah

yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun

distribusi semua zat yang tergolong narkoba.40

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan

penggunaan narkotika dalam beberapa terminologi, yaitu:

a. Pecandu narkoba sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik

maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika);

b. Penyalah Gunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau

melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika);

c. Korban penyalahgunaan adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan

narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk

menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009);

40 Erwin Mappaseng. Op. Cit. hlm. 7-9
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d. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan,

mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan

III dalam jumlah terbatas dan persediaan tertentu;

e. Mantan pecandu Narkotika dalah orang yang sudah sembuh dari

ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).


