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ABSTRAK 

 
RUSDI (B11112664), “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota Kepolisian RI (Studi 
Kasus Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare)”. Dibimbing 
oleh Abd. Asis sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai 
Pembimbing II.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana 
dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota 
POLRI dalam Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dan Kantor 
Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (field research). 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa 
pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika yang dilakukan oleh 
oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. 
Parepare dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Ahmad Fadly alias Fadly 
Bin Muh. Radit dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 
1 (satu) bulan, serta dikenai sanksi administratif dari instansi Kepolisian 
RI. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku pengedar narkotika yang  dilakukan oleh oknum anggota 
POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare telah tepat 
memutus terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan 
jahat menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”. Namun sanksi 
pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena 
terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang seharusnya mengayomi 
masyarakat dan perbuatannya dapat merugikan orang lain, sehingga 
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan 
hukuman yang setimpal. 
 
Kata Kunci : Oknum Anggota POLRI, Narkoba, Pertanggungjawaban 

Pidana, Pertimbangan Hakim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 
Hukum merupakan alat pengendali sosial yang disertai dengan 

berbagai sanksi untuk mewujudkan eksistensi negara serta menciptakan 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap orang. Hukum 

pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

dalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang 

berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk 

undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa 

hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan 

demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu 

sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan (hal 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu 

keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan 

hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang dijatuhkan bagi 

tindakan-tindakan tersebut.1 

 Pemerintah telah membentuk beberapa lembaga/instansi yang 

memiliki fungsi untuk menegakkan hukum di Indonesia, seperti kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga 

ini sangat berperan penting dalam proses penegakan hukum. Lembaga 

                                                           
1  Jan Remmelink. Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-
Undang Pidana Indonesia). Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003 Hal. 1.  
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penegak hukum ini, khususnya kepolisian, secara universal mempunyai 

tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk 

mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  

Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(selanjutnya disebut POLRI) telah diatur dalam beberapa ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan 

tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta 

pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia.2 Oleh karena itu, POLRI harus mampu mengikuti dan mengawal 

perkembangan masyarakat yang sangat cepat, seiring dengan 

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 

demokratisasi, dan transparansi.  

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat melahirkan 

paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab POLRI, yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya 

berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas 

POLRI yang semakin mengikat dan lebih berorientasi kepada masyarakat 

yang dilayaninya. Seiring dengan perubahan tersebut, semakin 

berkembang pula kejahatan yang terjadi di masyarakat. Untuk 

                                                           
2  Warsito Hadi Utomo. Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi. Jakarta. 2005. Hal. 9. 
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memberantas kejahatan, baik kejahatan perorangan maupun kejahatan 

sindikat, POLRI mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, 

perlengkapan, dan personilnya.  

POLRI mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai 

dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan 

barang bukti sampai kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Tindak 

pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia dimana perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum pidana. 

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah 

penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk 

pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak 

lama.  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang 

baru di Indonesia. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai 

penyalahgunaan narkotika, baik di media cetak maupun media elektronik, 

sehingga dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika merupakan 

ancaman yang sangat besar yang melanda Indonesia.  

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu 

bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut 

dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya 

rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi.3 Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Pasal 1 Ayat (1), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

                                                           
3  Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa. Nuha 

Medika. Yogyakarta, 2013, Hal. 1. 
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tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, 

mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. 

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan 

ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada 

kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk 

dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, 

sabu-sabu, dan obat-obat penenang. Penyalahgunaan narkotika dapat 

mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak 

berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja 

merugikan bagi pelakunya, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan 

keamanan. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, 

menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk 

memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Terbukti dengan 

banyaknya lahan yang berisi tanaman ganja dan pabrik-pabrik yang 

memproduksi narkotika yang ditemukan oleh aparat penegak hukum. 

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya ini memiliki sasaran 

terhadap generasi muda dan seluruh strata sosial masyarakat, mulai dari 

strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.  
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Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak 

berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah 

bersemayam di dalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang 

telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang 

merupakan golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-

pejabat negara, hingga aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam 

kasus penyalahgunaan narkotika ini.  

Dalam rangka pemberantasan sindikat narkotika yang sudah begitu 

meluas sampai ke Indonesia, aparat kepolisian memiliki peran dan 

tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan 

stabilitas negara. Akan tetapi faktanya oknum POLRI itu sendiri yang 

menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Beberapa kasus 

tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum ini 

menciderai citra POLRI di mata masyarakat. Oleh karena itu masyarakat 

menjadi hilang kepercayaan terhadap lembaga POLRI yang seharusnya 

menjadi garda terdepan dalam hal pelayanan publik, khususnya 

memberikan keamanan dan kenyamanan, serta mencegah peredaran 

narkotika.  

Tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum 

POLRI  ini sudah banyak diputus oleh pengadilan di Indonesia, termasuk 

di Pengadilan Negeri Parepare. Pengadilan Negeri Parepare memutus 

perkara pidana Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Parepare atas tindak 

pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat 
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Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” yang dilakukan oleh 

oknum POLRI. Hal ini berakibat pada menurunnya citra POLRI di mata 

masyarakat. Selain itu, peredaran narkotika ini juga berdampak luas 

terhadap masa depan bangsa Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri 

bahwa narkotika merupakan salah satu alat pembunuh terbesar di dunia 

dan dapat menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat. 

Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti tindak pidana 

narkotika yang disebutkan dalam putusan perkara pidana Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN.Parepare harus ditindaklanjuti dengan tindakan 

tegas, transparan, dan diperlukan penindakan hukum yang benar pada 

saat terjadi pelanggaran hukum, sesuai dengan sistem hukum atau norma 

hukum yang dilanggar. Khususnya terhadap tindak pidana peredaran 

narkotika yang dilakukan oleh oknum POLRI yang mencoreng nama baik 

institusi ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik meneliti 

lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan 

Yuridis terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Oknum Anggota 

POLRI (Studi Kasus Putusan Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN.Parepare).” 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Penulis merumuskan beberapa masalah berdasarkan latar 

belakang di atas, yaitu sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika yang 

dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare ? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yang dilakukan oleh 

oknum anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare ? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

a.  Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika 

yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare. 

 b.  Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yang dilakukan 

oleh oknum anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare. 

  2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 
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  a. Manfaat Teoritis 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang 

hukum, khususnya tentang tindak pidana peredaran narkotika yang 

dilakukan oleh oknum anggota POLRI. 

   b.  Manfaat Praktis 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bagi 

berbagai pihak yang terkait tindak pidana peredaran narkotika yang 

dilakukan oleh oknum anggota POLRI. Selain itu, penelitian diharapkan 

dapat mengungkap pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 

pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A.  Tinjauan Umum tentang Pidana, Tindak Pidana, dan Pemidanaan  

 
 1.  Pengertian pidana  

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang 

menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi.4 Pada 

hakekatnya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, 

yang berbentuk kaidah atau norma.5 Salah satu bentuk perlindungan 

kepentingan manusia tersebut adalah dengan pidana. Pidana berasal dari 

kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu 

penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada 

seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan 

pidana.  

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok 

orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang 

melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.6 Hukum pidana 

menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. 

Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan 

sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi 

pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. 

                                                           
4   Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Bandung. 1980. Hal. 48. 
5  Sudikno Mertokusumo. Bunga Rampai Ilmu Hukum. Liberty. Yogyakarta. 1984. Hal 1. 
6  Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. 

Hal. 63. 
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 2. Pengertian tindak pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 

yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa Latin delictum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 

”sebagian dari kenyataan” atau ”een gedeelte van werkelijkheid” 

sedangkan ”strafbaar” berarti ”dapat dihukum” , sehingga secara harfiah 

perkataan ”strafbaar feit ” itu dapat diterjemahkan sebagai ” sebagian dari 

suatu kenyataan yang dapat dihukum.7 Tindak pidana itu ialah suatu 

perbuatan yang oleh undang-undang dilarang atau diwajibkan dan apabila 

dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau mengabaikan itu 

diancam dengan pidana.8 

Amir Ilyas menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu 

istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 

sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 

tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai 

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti 

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.”9 

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

Bandung. 1997. Hal. 181.  
8  R. Soesilo. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut 

KUHAP bagi Penegak Hukum). Politeia. Bogor. 1982. Hal. 1. 
9  Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education. Yogyakarta. 2012.                

Hal. 18 
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Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai 

pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai berikut :  

a. Menurut Simons, strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar 

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum.10 

b. Menurut Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 

dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum.11 

c. Menurut Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yaitu suatu perilaku 

manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu 

pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.12 

Sedangkan menurut beberapa  ,pakar hukum pidana di Indonesia, 

pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut :  

a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman 

                                                           
10  P. A. F. Lamintang. Op. Cit. Hal. 34.  
11  Ibid. Hal. 35. 
12  Ibid. Hal. 185.   
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar 

larangan tersebut.13 

b. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak 

dapat dilakukan.  

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenakan pidana.14 

 3. Unsur-unsur tindak pidana 

Unsur-unsur tindak pidana secara garis besar dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua) bagian yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang 

bersifat obyektif. Unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat 

pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Adapun 

yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain :15 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

b. Maksud atau fenomena pada suatu percobaan atau poging seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disebut KUHP).  

c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya di dalam kejahatan-

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

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voothedachte read, seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan sesuai Pasal 340 KUHP.  

                                                           
13  Ibid. Hal. 185. 
14  Ibid. Hal. 185. 
15  Ibid. Hal. 193-194. 
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e. Perasaan takut atau depresi, seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan dan tindakan-tindakan pelaku. Adapun yang termasuk 

unsur-unsur objektif antara lain :16  

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtehjkheid.  

b.  Kualitas dan si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

"keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 

terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan ke dalam tiga bagian 

yaitu :  

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik), artinya perbuatan tersebut 

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika 

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan 

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

perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman 

pidana.  

b. Melawan hukum, menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 

“bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang 

                                                           
16  Ibid. 
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lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan 

Hukum Administrasi Negara. Sifat melawan hukum dapat dibagi 

menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :17  

1)   Sifat melawan hukum umum  

 Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 

tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan 

pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan 

delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.  

2)  Sifat melawan hukum khusus  

  Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 

tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan 

syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang 

menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan 

hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.  

3) Sifat melawan hukum formal  

  Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik 

telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).  

4) Sifat melawan hukum materiil  

  Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau 

membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh 

pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 

                                                           
17  I Made Widnyana. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Fikahati Aneska. Jakarta. 2010. 

Hal. 57.   
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c. Tidak ada alasan pembenar, meskipun suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan 

perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan 

pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan 

pidana”.  

 4.  Pengertian pemidanaan 

Kata ‘pidana’ pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 

“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu 

proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang 

yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict) maupun pelanggaran 

(wetsdelict). Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak 

(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang 

telah melanggar undang-undang hukum pidana. Penjatuhan pidana dan 

pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana. Apabila proses 

peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan 

sesuai asas peradilan, niscaya peradilan itu dinilai baik, begitupula 

sebaliknya.18 

 5. Jenis-jenis pemidanaan  

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi 

pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.19 Dua unsur pokok dari 

hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma, yaitu larangan atau 

                                                           
18  Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 34. 
19  Ibid. Hal.6. 
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suruhan, sedangkan yang kedua,adanya sanksi atas pelanggaran norma 

itu berupa ancaman dengan hukum pidana.20  

Aturan mengenai pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut Lamintang, KUHP 

dahulu bernama Wetboek va Strafrecht voor Indonesia yang kemudian 

berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 

jenis-jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. 

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri        

atas :21 

a.  Pidana mati;  

b.  Pidana penjara;  

c.  Pidana kurungan; dan  

d.  Pidana denda. 

Adapun pidana tambahan dapat berupa :22  

a.  Pencabutan dari hak-hak tertentu;  

b.  Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu; dan  

c.  Pengumuman dari putusan hakim.  

                                                           
20  Pipin Syarifin. Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia. Bandung. 2008. Hal. 19. 
21  P. A. F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.                

Hal. 35. 
22  Ibid. 
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Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, akan diuraikan 

sebagai berikut :  

  a.  Pidana mati  

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh 

pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat 

yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini 

merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan 

dan menimbulkan banyak perbedaan pandapat. Terhadap penjatuhan 

pidana mati, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan 

tertentu yang berat saja, seperti :  

1)  Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), 

124 Ayat (3) KUHP).  

2)  Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 Ayat (3), Pasal 140 Ayat 

(3), Pasal 340 KUHP).  

3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang 

memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (4) dan 

Pasal 368 Ayat (2) KUHP.  

4)  Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan 

dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.  

  b.  Pidana penjara  

Pidana penjara adalah adalah untuk sepanjang hidup atau 

sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara untuk 
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sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 tahun 

berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya 

hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun 

berturut-turut. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua 

puluh tahun apabila :  

1)  Kejahatan diancam dengan pidana mati.  

2)  Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.  

3)  Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, recidive, atau 

karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.  

4)  Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 Ayat (2), Pasal 

349 KUHP.  

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih 

dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh 

pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan 

fatal ini para penegak hukum harus benar-benar 

mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar  

yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas 

maksimum penjatuhan pidana.  

  c.  Pidana kurungan  

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan 

hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani hukumannya, 

kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 18 KUHP, lamanya hukuman 

kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. 
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Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dan ditempatkan 

dalam keadaan yang lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut :  

1) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani 

pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa 

persetujuannya tidak dapat diangkut kesuatu tempat lain diluar daerah 

tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP).  

2)  Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang 

diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2)) KUHP.  

3)  Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan 

biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). Lembaga yang diatur dalam Pasal ini 

terkenal dengan nama pistole. 

  d.  Pidana denda  

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar 

sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor ke kas negara. 

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana 

denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang 

tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 

dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 

pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap 

terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela 

dibayar oleh orang atas nama terpidana. Pidana tambahan terdiri dari :23  

                                                           
23  Ibid. Hal. 37. 
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   1)  Pencabutan hak-hak tertentu  

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak yang 

dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan 

berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat 

dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak 

kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut 

Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang 

kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan 

hak-hak tertentu dalam dua hal :  

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan 

hakim.  

b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut 

undang-undang dengan suatu putusan hakim.  

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu 

apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada 

rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam 

dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, Pasal 

318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, 

Pasal 365, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375. Sifat hak-hak tertentu 

yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam 

waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur 

hidup. Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. 
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Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu 

dapat dilakukan oleh hakim telah diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.  

   2)  Perampasan barang-barang tertentu  

Perampasan barang-barang tertentu biasa juga disebut dengan 

pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Dalam pasal 

39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas yaitu barang-

barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang 

yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang-barang 

yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, antara 

lain :  

a)  Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, 

misalnya uang palsu.  

b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk 

melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang 

digunakan terpidana untuk membunuh.  

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan 

barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) 

untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang 

tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis 

(pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 

275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, 

surat dagang).  
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   3)  Pengumuman putusan hakim.  

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan 

supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau 

aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara 

melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana pengumuman 

putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan 

pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman 

putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara 

pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan 

pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung 

terpidana.  

 
B.  Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana 

 
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 

“toereken-baarheid”, “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. 

Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah 

seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau 

tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.24 Dengan demikian, seseorang 

mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada 

unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap 

                                                           
24  S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV. 

Alumni. Jakarta. 1996. Hal. 245. 
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pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau 

kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Roeslan Saleh :25 

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal 
pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 
dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu 
kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam 
melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. 
Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai 
kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”. 
 

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu 

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 

pelanggaran atas “kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan tertentu.26 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup 

apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut 

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, 

namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk 

pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu 

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru 

                                                           
25  Roeslan Saleh. Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia 

Indonesia. Jakarta. 1982. Hal. 75. 
26  Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana 

Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa 
Kesalahan, Cet. II. Kencana. Jakarta. 2006. Hal. 68. 
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dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.27 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika 

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang 

telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu 

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 

mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat 

melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau (alasan pembenar). 

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang 

“mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan 

pidanannya. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan 

seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana 

pada umumnya :28 

a.  Keadaan jiwanya : 

 1)  Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 

(temporair); 

 2)  Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 

sebagainya), dan 

 3)  Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, 

menganggu karena demam/koorts, nyidam, dan lain sebagainya. 

Dengan perkataan lain, di dalam keadaan sadar. 

                                                           
27  Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I. Badan 

Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah. FH UNDIP. Semarang. 1988. Hal. 85.  
28  E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, Cet. III. Storia Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 249. 
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b.  Kemampuan jiwanya : 

1)  Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 

2)  Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 

akan dilaksanakan atau tidak; dan 

3)  Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 

kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan 

dan kemampuan “berfikir” (verstanddelijke vermogens), dari seseorang, 

walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP 

adalah verstanddelijke vermogens untuk terjemahan dari verstanddelijke 

vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa 

seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

“toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana 

(crime) yang terjadi atau tidak. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam 

hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah 

satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. 

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari 

pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan 

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan 

yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah 
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ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh 

menyatakan bahwa :29 

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah 
dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan 
pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, 
sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan 
memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai 
soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”. 
 
Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu 

mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 

atau tidak.  

 2.  Macam-macam pertanggungjawaban 

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai 

berikut :30 

a.  Tanggung jawab individu; 

b.  Tanggung jawab dan kebebasan; 

c. Tanggung jawab sosial; dan 

d.  Tanggung jawab terhadap orang lain. 

 3.  Asas dan tujuan pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas 

culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa 

asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan 

berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. 

                                                           
29  Roeslan Saleh. Op. Cit. Hal. 10. 
30  Widiyono. Wewenang dan Tanggung Jawab. Ghalia Indonesia. Bogor. 2004. Hal. 27. 
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Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana 

berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup 

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) 

dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan 

(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun 

kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah 

satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya 

itu patut dipersalahkan kepadanya.31Untuk dapat dipidananya si pelaku, 

disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-

unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. 

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap 

orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut 

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. 

Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang 

tersebut. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, 

yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

                                                           
31  Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hal. 23. 
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menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan 

keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum 

pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk 

mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain 

itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus 

memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, 

sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) 

dalam melaksanakannya. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan 

secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri 

dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). 

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 

44 Ayat (1) KUHP yang mengatur :  

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.  
 
Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal 

lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka 

pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan 

Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah 
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dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis. 

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut : 

a.  Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna 

akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang 

mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan 

keadaan ini harus terus menerus. 

b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku 

melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa 

yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat 

menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman. 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik 

dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu 

dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. 

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan 

(volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan 

keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai 

konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu 

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 

perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak 

pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang 
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yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut 

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang 

tersebut. Hal yang mendasari pertangungjawaban tindak pidana adalah 

pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa 

dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan 

untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing 

dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. 

Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan 

untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk 

mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 

 
C.  Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika  

 
 1.  Pengertian narkotika  

Tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana 

khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP. Di dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika, 
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pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah 

asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media 

cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus 

mengenai narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang 

awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu 

kedokteran, narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat 

bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya 

oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang 

merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.  

Sudarto mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari perkataan 

Yunani “narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.32 

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa narkotika 

adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau 

pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan 

saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat 

yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).33 Di dalam 

bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, 

cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda 

termasuk yakni morphine, heroin, codein hashisch, cocaine. Juga 

termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang 

                                                           
32  Taufik Makarao, dkk.. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.     

Hal. 17.  
33   Ibid. Hal. 18. 
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tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.34 Sementara menurut Pasal 

1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(selanjutnya disebut UU Narkotika), pengertian narkotika adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang 

berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu 

berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan 

di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi 

pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya 

kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala 

permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan 

dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak 

orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan 

mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.  

Zat narkotika pada awalnya memang diperuntukkan 

penggunaannya untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang 

ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam narkotika 

juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. 

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

Hal. 15.  
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Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung di dalam 

narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek 

ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak 

lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna 

menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan narkotika.  

 2.  Penggolongan narkotika  

Berdasarkan UU Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan 

yaitu :35  

a.  Narkotika Golongan I  

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai 

potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena 

itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. 

Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya 

untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian 

serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk 

kepentingan medis yang sangat terbatas.  

b.  Narkotika Golongan II  

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap 

pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

                                                           
35  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan.  

c. Narkotika Golongan III  

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

menyebabkan ketergantungan.  

 3.  Jenis-jenis tindak pidana narkotika  

Jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut 

ini :  

a.  Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika  

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.  

b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika  

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan 

hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor 

impor dan tukar menukar narkotika.  

c.  Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika  

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, 

mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika. Selain itu, ada juga 

tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan 

kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan 
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tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU 

Narkotika, berbunyi sebagai berikut :  

“Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau 
Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
  

d.  Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika  

e.  Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika  

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu 

narkotika, karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat 

merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang 

bersangkutan. 

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi  

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan 

label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat maupun bahan 

baku narkotika (Pasal 45 UU Narkotika). Kemudian untuk dapat 

dipublikasikan, syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah 

kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak 

dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.36  

g.  Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika  

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan 

penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan 

barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status 

                                                           
36  Pasal 46 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang 

bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus 

ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana 

narkotika, ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman 

yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti 

tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik 

wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan 

berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian 

dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, 

apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik 

merupakan tindak pidana.  

h.  Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur  

Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh 

orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula 

bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). 

Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk 

melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana. Secara 

aktual, penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat 

yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat 

dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari 

bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan 

berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh dan menjadi 

bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.  
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UU Narkotika telah mengatur sedemikian rupa mengenai bentuk 

penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU 

Narkotika menyatakan bahwa :  

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 
 

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 

Ayat (1) UU Narkotika di atas menunjukkan bahwa undang-undang 

menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan 

hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap 

meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut 

dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu 

tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang 

berat.  

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. 

Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua 

puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika 

Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang 

dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara 
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Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah).  

 4.  Unsur-unsur tindak pidana narkotika  

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 

dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, 

walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa 

tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak 

perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-

undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya 

untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada 

perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan 

kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian 

narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.37 

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkotika secara legal 

hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu 

pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu 

pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau 

menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun 

menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.38 Di dalam UU Narkotika, 

perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah 

sebagai berikut : 

                                                           
37  Supramono. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan. Jakarta. 2001. Hal. 5.  
38  Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 1990. Hal. 7. 
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a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 

111);  

b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 

Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);  

c.  Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 

Golongan I (Pasal 113);  

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

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan I (Pasal 114);  

e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

Golongan I (Pasal 115);  

f.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);  

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

atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);  

h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118);  

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

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan II (Pasal 119);  
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j.  Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

Golongan II (Pasal 120);  

k.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);  

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

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III 

(Pasal 122);  

m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III 

(Pasal 123);  

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

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

menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Golongan III (Pasal 

124);  

o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

Golongan III (Pasal 125);  

p.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);  

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

 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; 

 2)  Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; 
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 3)  Narkotika Golongan III bagi diri sendiri  

r.  Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang 

sengaja tidak melapor (Pasal 128);  

s.  Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129) : 

1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 

Narkotika untuk pembuatan narkotika;  

2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;  

3)  Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor 

Narkotika untuk pembuatan narkotika;  

4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor 

narkotika untuk pembuatan narkotika.  

 5.  Sanksi terhadap tindak pidana narkotika 

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika 

adalah sebagai berikut :  

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

dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana 

tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan 

tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).  

b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara              

Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai                           

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana 
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narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan 

seumur hidup.  

c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara 

kumulatif (terutama penjara dan denda).  

d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana 

minimal khusus (penjara maupun denda). 

e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan 

permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh 

korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, 

dan apabila ada pengulangan (recidive).  

Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas 

dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain :  

a.  Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika.  

b.  Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.  

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus 

pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, 

produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, 

termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) 

yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.  

Pakar hukum pidana telah berusaha memberikan penjelasan 

tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. 

Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan 

membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang 
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tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti 

yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah 

dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. 

Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan 

sendiri tindak pidana yang bersangkutan.39  

 
D.  Tinjauan Umum tentang POLRI 

 
  1.  Pengertian polisi 

Warsito Hadi Utomo berpendapat bahwa istilah polisi mempunyai 

pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya 

berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. 

Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani yaitu ‘politea’ yang 

berarti seluruh pemerintah negara kota.40 Di Indonesia, pada zaman 

penjajahan Belanda, istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh 

Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu 

bestuur, politea, rectspraa, dan regeling. Pada pengertian di atas, polisi 

(politie) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang 

melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. 

Warsito Hadi Utomo menyatkan bahwa polisi mengawal tiap-tiap 

usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan 

                                                           
39  P. A. F. Lamintang. Hukum Penitersier Indonesia. Alumni. Bandung. 1984. Hal. 556. 
40  Warsito Hadi Utomo. Op.Cit. Hal. 5. 
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masyarakat.41 W. J. S. Poerwodarminto mengemukakan bahwa istilah 

polisi mengandung pengertian sebagai berikut : 

a.  Badan Pemerintahan (kelompok Pegawai Negeri) yang bertugas 

memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum. 

b.  Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga 

ketertiban umum. 

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 

UU Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(selanjutnya disebut UU POLRI), yaitu :42 

a.  Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1). 

  2.  Tugas dan wewenang POLRI 

Tugas pokok POLRI menurut UU POLRI adalah :43 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

                                                           
41  Ibid. 
42  Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
43  Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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b. Menegakkan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, 

POLRI bertugas sebagai berikut : 

a.  Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b.  Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c.  Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 

d.  Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e.  Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f.  Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa; 

g.  Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya; 

h.  Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian; 
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i.  Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

j.  Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k.  Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta 

l.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Wewenang POLRI diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 

Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan 

kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh negara untuk 

mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan 

hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada POLRI adalah agar mampu 

menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib, dan damai 

dalam masyarakat. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan 

kepada POLRI umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang 

dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichmatigheid yang 

sebagai besar bersifat preventif. 



47 

b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas 

sebagai alat negara penegak hukum, khususnya untuk kepentingan 

penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif. 

Menurut UU POLRI, dalam rangka menyelenggarakan tugas, 

POLRI secara umum berwenang : 

a.  Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b.  Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c.  Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d.  Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 

e.  Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f.  Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g.  Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h.  Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i.  Mencari keterangan dan barag bukti; 

j.  Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k.  Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat; 

l.  Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
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m.  Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

Anggota POLRI bertugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, termasuk dalam menjalankan hukum acara pidana. Polisi, 

jaksa, dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi 

harus berdasar ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-

undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang 

menyimpang.44 

  3.  Kode Etik Profesi POLRI dan sanksi bagi Anggota POLRI yang 

melakukan pelanggaran 

   a.  Pengertian kode etik 

Bartens menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno 

ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, 

akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat 

kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah ‘etika’ yang oleh filsuf 

Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat 

moral. Berrdasarkan asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa 

yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.45 Dalam Kamus 

besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu : 

1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak); 

2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 

                                                           
44  Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. Hal. 2. 
45  Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. 

Hal. 13. 
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3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masyarakat. 

Istilah etik secara umum digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-

tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap 

oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri.  

   b. Pengertian profesi 

Pengertian profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, 

kejujuran dan sebagainya) tertentu. Menurut Hebeyb, profesi adalah 

pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. 

Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang 

karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan 

yang istimewa.46 Adapun yang menjadi indikator profesi adalah : 

1) Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian; 

2) Adanya persyaratan minimal sebelum masuk; 

3) Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum 

distandarisasi; 

4) Adanya skrining yang tegas dan teliti; 

5)  Adanya kode etik; dan 

6) Pengakuan oleh masyarakat. 

 

 

                                                           
46  Supriadi.  Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika. 

Jakarta. 2008. Hal. 16. 
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   c.  Kode etik profesi POLRI  

Kedudukan kode etik profesi POLRI terdapat pada UU POLRI           

yaitu :47  

1)  Sikap dan perilaku pejabat POLRI terikat pada Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2)  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi 

pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di lingkungannya. 

3)  Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik 

Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri. 

   d.  Sanksi bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran 

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, 

yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan 

yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Adapun dasar 

hukum bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar 

kode etik profesi kepolisian, yaitu : 

1) Pasal 30 Ayat (1) UU POLRI yang berbunyi : 

 “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan 

dengan hormat atau tidak hormat”. 

                                                           
47  Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 



51 

2) Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang berbunyi : 

 “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak 

dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”. 

3) Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang berbunyi : 

 “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan 
tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 
karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia”. 

 
Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, Anggota POLRI yang 

melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan Kitab 

Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT). Setelah dikeluarkan 

ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang 

pemisahan TNI dan POLRI, maka setelah ditetapkan UU POLRI yang 

baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, 

dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Jika seorang 

anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana, maka ketentuan 

pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan tindak pidana 

khusus berlaku baginya dan sanksi pidana yang diterapkan sesuai 

ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan 

tindak pidana khusus. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi penelitian yang dipilih untuk memperoleh informasi atau 

data yang akurat yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan 

penyelesaian penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Parepare. Selain itu, 

penulis juga melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Negara RI Daerah 

Sulawesi Selatan. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena 

relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Dengan 

melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan sangat memudahkan untuk 

mengakses data demi keakuratan penyusunan skripsi ini. 

 
B. Jenis dan Sumber Data 

 
Data yang akan dikumpulkan adalah : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 

dengan cara melakukan wawancara kepada hakim yang pernah 

memutus tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum POLRI, 

serta wawancara dengan pihak POLRI yang menangani kasus 

tindak pidana tersebut. 

2. Data Sekunder, yaitu data berupa berbagai bahan kepustakaan, 

seperti buku, artikel, berkas perkara, dan putusan yang berkaitan 

dengan tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum POLRI. 



53 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi yaitu penelitian di lapangan (field research) yang dilakukan 

untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada hakim 

Pengadilan Negeri Parepare dan pihak Kantor Kepolisian Negara RI 

Daerah Sulawesi Selatan yang menangani tindak pidana peredaran 

narkotika oleh oknum anggota POLRI. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan cara mengumpulkan datum dari lokasi penelitian dan 

bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

skripsi ini. 

 
D.     Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti ini didekati dari 

masyarakat, hukum, dan lembaga-lembaga hukum, sedangkan spesifikasi 

penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif yang artinya 

prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek 

dan subjek hukum pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
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E.      Analisis Data 

 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama 

proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis 

secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika yang 

Dilakukan oleh Oknum Anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare 

 
 1. Posisi Kasus 

Pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 

WITA di BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan 

Soreang, Kota Parepare, telah dilakukan penangkapan terkait tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum 

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

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan 

tanaman untuk dirinya sendiri, terhadap terdakwa sebagai berikut : 

Nama Lengkap :  Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit 

Tempat Lahir  : Parepare 

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 30 April 1984 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal : BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit Harapan, 

Kecamatan Soreang, Kota Parepare 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   :  POLRI 
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Penangkapan tersebut dilakukan oleh Satuan Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Sulsel, dimana pada saat itu di dalam rumah terdakwa, 

juga ada seorang lelaki yang bernama Junaidi alias Serbu yang sedang 

duduk bersama di ruang tamu. Penangkapan tersebut dilakukan 

berdasarkan informasi warga yang mengatakan bahwa di rumah tersebut 

biasa terjadi penyalahgunaan narkotika. Sebelum penangkapan, dilakukan 

penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu yang terselip di baju 

milik terdakwa yang disimpan di dalam lemari di kamar belakang. Setelah 

itu dilakukan penggeledahan di kamar depan dan ditemukan 2 (dua) 

bungkus sachet kosong, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) set bong, 1 

(satu) batang sendok shabu, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek 

gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard, dan 1 (satu) 

unit handphone merk Nokia berikut simcard.  

Shabu milik terdakwa dibeli dari seorang yang bernama Pandet 

sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pembelian pertama sebanyak 1 (satu) ball 

hitungan 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 45.000.000,- (empat 

puluh lima juta rupiah) kemudian dijual seharga Rp 55.000.000,- (lima 

puluh lima juta rupiah). Pembelian kedua sebanyak 30 (tiga puluh) gram 

seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijual dengan 

keuntungan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pembelian ketiga yaitu 

pada tanggal 7 Februari 2016 (hari penangkapan) dan shabu tersebutlah 

yang kemudian disita. 
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 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit didakwa dengan 

dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 53.a/Pare/Euh.2/08/2016, tanggal 1 

Agustus 2016 sebagai berikut : 

Kesatu : 

Terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit bersama 

dengan Junaidi alias Serbu Bin Jabir (berkas terpisah) pada hari Minggu 

tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya 

dalam tahun 2016, bertempat di BTN Pondok Indah Kel. Bukit Harapan 

Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, 

terdakwa bersama dengan Junaidi alias Serbu Bin Jabir (berkas terpisah) 

telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau 

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika 

Golongan I jenis shabu di atas 5 gram dan perbuatan terdakwa dilakukan 

dengan cara : 

Pada awalnya saksi H. Abidin H. bersama dengan saksi Rusdi 

(masing-masing anggota Polda Sulsel) mendapatkan informasi dari 

masyarakat yang tidak dikenal bahwa di rumah terdakwa Ahmad Fadly 

alias Fadly Bin Muh. Radit tepatnya di BTN BTN Pondok Indah Kel. Bukit 

Harapan Kec. Soreang Kota Parepare sering terjadi Penyalahgunaan 

Narkotika jenis shabu, sehingga saksi H. Abidin H. bersama dengan saksi 
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Rusdi langsung menuju rumah terdakwa. Pada saat tiba di rumah 

terdakwa saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan 

memperkenalkan diri. Saksi melihat terdakwa duduk bersama Junaidi 

alias Serbu Bin Jabir di ruang tamu kemudian saksi melakukan 

penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus sachet kosong, 1 (satu) 

buah alat timbangan, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang sendok shabu, 1 

(satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone 

merk Samsung berikut simcard, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 

berikut simcard. Berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa 

barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan narkotika jenis shabu 

tersebut telah laku dijual dan yang mengantarkan kepada pembeli adalah 

Junaidi alias Serbu Bin Jafar. 

Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian 

Polda Sulawesi Selatan beserta barang bukti karena terdakwa tidak 

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika 

Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 88,4438 gram kemudian 

disisihkan untuk pemeriksaan berat netto 0,8502 gram yang setelah 

dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,8131 gram. Selain itu, terdakwa 

diambil urine, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik 

POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1939/NNF/111/2016 tanggal 19 

Maret 2016 dengan Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M. Si., Usman, 

S. Si., Dede Setiyarto H, ST. positif mengadung bahan aktif 
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Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 

Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

sedangkan sisa seluruhnya dengan berat bersih 87,5936 gram 

dikembalikan kepada penyidik untuk dimusnahkan. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Atau 

Kedua : 

Terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit bersama 

dengan Junaidi alias Serbu Bin Jabir (berkas terpisah) pada hari Minggu 

tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya 

dalam tahun 2016, bertempat di BTN Pondok Indah Kel. Bukit Harapan 

Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, 

terdakwa bersama dengan Junaidi alias Serbu Bin Jabir (berkas terpisah) 

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 (lima) gram 

dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : 

Pada awalnya saksi H. Abidin H. bersama dengan saksi Rusdi 

(masing-masing anggota Polda Sulsel) mendapatkan informasi dari 

masyarakat yang tidak dikenal bahwa di rumah terdakwa Ahmad Fadly 
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alias Fadly Bin Muh. Radit tepatnya di BTN BTN Pondok Indah Kel. Bukit 

Harapan Kec. Soreang Kota Parepare sering terjadi Penyalahgunaan 

Narkotika jenis shabu, sehingga saksi H. Abidin H. bersama dengan saksi 

Rusdi langsung menuju rumah terdakwa. Pada saat tiba di rumah 

terdakwa saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan 

memperkenalkan diri. Saksi melihat terdakwa duduk bersama Junaidi 

alias Serbu Bin Jabir di ruang tamu kemudian saksi melakukan 

penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus sachet kosong, 1 (satu) 

buah alat timbangan, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang sendok shabu, 1 

(satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone 

merk Samsung berikut simcard, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 

berikut simcard. Berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa 

barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan narkotika jenis shabu 

tersebut telah laku dijual dan yang mengantarkan kepada pembeli adalah 

Junaidi alias Serbu Bin Jafar. 

Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian 

Polda Sulawesi Selatan beserta barang bukti karena terdakwa tidak 

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika 

Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 88,4438 gram kemudian 

disisihkan untuk pemeriksaan berat netto 0,8502 gram yang setelah 

dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,8131 gram. Selain itu, terdakwa 

diambil urine, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik 
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POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1939/NNF/111/2016 tanggal 19 

Maret 2016 dengan Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M. Si., Usman, 

S. Si., Dede Setiyarto H, ST. positif mengadung bahan aktif 

Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 

Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

sedangkan sisa seluruhnya dengan berat bersih 87,5936 gram 

dikembalikan kepada penyidik untuk dimusnahkan. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Atau 

Ketiga : 

Terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit bersama 

dengan Junaidi alias Serbu Bin Jabir (berkas terpisah) pada hari Minggu 

tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya 

dalam tahun 2016, bertempat di BTN Pondok Indah Kel. Bukit Harapan 

Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, 

terdakwa bersama dengan Junaidi alias Serbu Bin Jabir (berkas terpisah) 

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain 

dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : 



62 

Pada awalnya saksi H. Abidin H. bersama dengan saksi Rusdi 

(masing-masing anggota Polda Sulsel) mendapatkan informasi dari 

masyarakat yang tidak dikenal bahwa di rumah terdakwa Ahmad Fadly 

alias Fadly Bin Muh. Radit tepatnya di BTN  Pondok Indah Kel. Bukit 

Harapan Kec. Soreang Kota Parepare sering terjadi Penyalahgunaan 

Narkotika jenis shabu, sehingga saksi H. Abidin H. bersama dengan saksi 

Rusdi langsung menuju rumah terdakwa. Pada saat tiba di rumah 

terdakwa saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan 

memperkenalkan diri. Saksi melihat terdakwa duduk bersama Junaidi 

alias Serbu Bin Jabir di ruang tamu kemudian saksi melakukan 

penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus sachet kosong, 1 (satu) 

buah alat timbangan, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang sendok shabu, 1 

(satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone 

merk Samsung berikut simcard, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 

berikut simcard. Berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa 

barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan narkotika jenis shabu 

tersebut telah laku dijual dan yang mengantarkan kepada pembeli adalah 

Junaidi alias Serbu Bin Jafar. 

Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian 

Polda Sulawesi Selatan beserta barang bukti karena terdakwa tidak 

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika 

Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 88,4438 gram kemudian 
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disisihkan untuk pemeriksaan berat netto 0,8502 gram yang setelah 

dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,8131 gram. Selain itu, terdakwa 

diambil urine, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik 

POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1939/NNF/111/2016 tanggal 19 

Maret 2016 dengan Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M. Si., Usman, 

S. Si., Dede Setiyarto H, ST. positif mengadung bahan aktif 

Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 

Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

sedangkan sisa seluruhnya dengan berat bersih 87,5936 gram 

dikembalikan kepada penyidik untuk dimusnahkan. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

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

2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

 3. Tuntutan Penuntut Umum 

Penuntut Umum menuntut dengan Nomor Reg. Perk. PDM – 

53.a/PARE/Euh.2/06/2016, tanggal 27 Oktober 2016, yang pada 

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini 

memutuskan : 

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum 

menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 
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Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang 

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu; 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin 

Muh. Radit berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar              

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; 

3. Menetapkan barang bukti : 

 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening jenis shabu dengan 

berat selutuhnya 88,4438 gram; 

 2 (dua) bungkus sachet kosong; 

 1 (satu) buah alat timbangan shabu; 

 1 (satu) set Bong; 

 1 (satu) batang sendok shabu, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah 

korek gas; 

 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard milik 

Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit; 

 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut simcard milik Junaidi 

alias Serbu Bin Jabir. 

Dipergunakan dalam perkara Junaidi alias Serbu Bin Jabir. 

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya 

perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
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 4. Amar putusan 

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. 

Parepare mengadili : 

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN 

PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I 

BUKAN TANAMAN”. 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar 

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) bulan. 

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa : 

 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening jenis shabu dengan 

berat selutuhnya 88,4438 gram; 

 2 (dua) bungkus sachet kosong; 

 1 (satu) buah alat timbangan shabu; 

 1 (satu) set Bong; 
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 1 (satu) batang sendok shabu, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah 

korek gas; 

 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard milik 

Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit; 

 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut simcard milik Junaidi 

alias Serbu Bin Jabir. 

Dipergunakan dalam perkara Junaidi alias Serbu Bin Jabir. 

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 

 5. Analisis penulis terhadap pertanggungjawaban pidana pengedar 

narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam 

putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare 

Bentuk dakwaan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif, yaitu 

kesatu : didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua : didakwa dengan Pasal 

112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, atau ketiga : didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a 

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 

Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan 

memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi di antara ketiga dakwaan 
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tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 

dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kesatu yang 

memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan. Oleh karena itu, 

Majelis Hakim mengadili bahwa terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin 

Muh. Radit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan 

jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Hal ini sesuai 

dengan tuntutan Penuntut Umum. 

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dikurangi oleh 

Majelis Hakim dalam putusannya. Penuntut Umum menuntut terdakwa 

dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar 

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan 

kurungan, namun Majelis Hakim memutus pidana penjara selama 10 

(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka 

harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Penulis 

berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa adalah seorang anggota 

POLRI yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, 

bukannya menjadi ‘penghancur’ masyarakat. Selain itu, perbuatan 

terdakwa sangat merugikan orang lain dan akibat dari perbuatan terdakwa 

yang menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah terjadinya over dosis 

bahkan kematian bagi orang lain. 
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Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan 

konsep yang dikenal dengan teori “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, 

artinya menurut hukum pidana Indonesia, tidak ada kesalahan tanpa 

melawan hukum atau biasa juga disebut dengan geen starf zonder schuld. 

Untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

dijatuhi pidana sesuai dengan pidana yang diancamkan akan sangat 

bergantung pada persoalan apakah dalam melakukan suatu tindak 

pidana, orang tersebut mempunyai kesalahan, oleh karena adanya asas 

culpabilitas dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan tiada 

pidana tanpa kesalahan.48  

Majelis hakim seharusnya memutus lebih berat sesuai dengan 

tuntutan Penuntut Umum, karena pertanggungjawaban pidana pelaku 

pengedar narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Fadly alias 

Fadly Bin Muh. Radit, yang tidak lain adalah seorang anggota POLRI, 

dilakukan karena adanya kesalahan dari si terdakwa. Unsur-unsur pidana 

yang telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut : 

a. Unsur setiap orang 

Setiap orang yang dimaksud adalah orang perorangan sebagai 

individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan 

selaku terdakwa adalah Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit dengan 

                                                           
48  A. Fuad Usfa dan Tongat. Pengantar Hukum Pidana. UMM Press. Malang. 2004. 

Hal. 74. 
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segala identitasnya yang telah diuraikan dan tidak dibantah oleh terdakwa. 

Oleh karena itu, jelas unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi. 

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, 

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

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 

melebihi 5 (lima) gram 

Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat sah yang 

berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada 

saat penangkapan terdakwa, sehingga keberadaan narkotika tersebut 

menjadi tidak sah. Terdakwa juga mengakui di persidangan bahwa ia tidak 

memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa bukan seorang dokter 

atau tenaga kesehatan atau bergerak di bidang farmasi yang memiliki izin 

untuk itu, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini terpenuhi. 

Sedangkan unsur yang kedua ini mengandung bagian yang bersifat 

alternatif, yaitu kata “dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”. Majelis hakim 

dalam perkara di atas mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur 

tersebut dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian tersebut 

telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan. 

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa telah memenuhi unsur 

“menjual” karena terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu yang 

diperoleh dari Pandet, yang dari hasil menjual Narkotika jenis shabu 

tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan. Selain itu, berdasarkan 
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barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah terdakwa 

berupa 1 (satu) buah alat timbangan, alat tersebut yang digunakan oleh 

terdakwa untuk menimbang shabu yang akan terdakwa jual. Selain unsur 

“menjual” tersebut telah terpenuhi, barang bukti berupa 2 (dua) sachet 

plastic berisikan kristal bening dengan berat bersih 88,4438 gram 

dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dan beratnya melebihi 5 

(lima) gram. Oleh karena itu, unsur “tanpa hak atau melawan hukum, 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi. 

c. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana narkotika 

Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli 

dari Pandet. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Pandet, 

yaitu pembelian pertama sebanyak 1 (satu) ball hitungan 50 (lima puluh) 

gram dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) 

kemudian dijual seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). 

Pembelian kedua sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp 30.000.000,- 

(tiga puluh juta rupiah) dan dijual dengan keuntungan Rp 6.000.000,- 

(enam juta rupiah). Pembelian ketiga yaitu pada tanggal 7 Februari 2016 

(hari penangkapan) dan shabu tersebutlah yang kemudian disita. 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa terdakwa telah melakukan 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan 
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Pandet yaitu dengan cara bekerja sama dengan Pandet. Oleh karena itu, 

unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana narkotika” telah terpenuhi. 

Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa yang telah terbukti 

melakukan tindak pidana narkotika sudah tepat karena Majelis Hakim 

tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan 

sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf 

yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Selain itu, terdakwa 

adalah orang yang cakap berbuat hukum dan mampu bertanggung jawab 

di depan hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan 

yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang 

setimpal dengan perbuatannya. Dengan kata lain, terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman 

pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Parepare. Meskipun menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim seharusnya sesuai dengan yang dituntut oleh Penuntut 

Umum yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda 

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan 

kurungan. 

Selain karena terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang 

seharusnya menjadi pengayom masyarakat, Majelis Hakim seharusnya 

memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa terbukti positif 

mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 
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61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Hal ini sesuai dengan Surat Permintaan secara laboratories Nomor : 

B/17/II/2016/Ditresnarkoba, tanggal 7 Februari 2016 yang dilakukan 

dengan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris Kriminalitas 

terhadap barang bukti Kristal Bening dan urine milik terdakwa Ahmad 

Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit. Berdasarkan hasil tes urine secara 

laboratories,  terdakwa sebagai pengedar narkotika, ternyata juga 

menggunakan narkotika yakni metamfetamina yang dapat 

membahayakan dirinya sendiri, dimana Amfetamina dan turunanannya 

memiliki efek sebagai berikut :49 

a. Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; 

b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik; dan 

c. Dosis lebih besar  lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan 

yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian. 

Selain sanksi pidana di atas, terdakwa juga dikenai sanksi 

administratif yakni sanksi yang diberikan oleh Kepolisian RI. Sesuai 

dengan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap 

anggota POLRI dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat 

bertolak belakang jika anggota POLRI sendiri yang melakukan tindak 

pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam 

                                                           
49  Sulistia Gan. Farmakologi dan Terapi. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

Jakarta. 1995. Hal. 67. 
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melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan asas 

equality before the law, maka hukum berlaku bagi siapa saja yang 

melanggar tidak terkecuali bagi anggota POLRI, sehingga selain 

dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diberikan sanksi administratif bagi 

aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.  

Berdasarkan wawancara di Kantor Kepolisian Negara RI Daerah 

Sulawesi Selatan, jika oknum anggota POLRI terbukti melakukan tindak 

pidana narkotika, maka oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan 

hukum selain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

tata cara mengadili mengacu pada KUHAP dan juga dapat dilihat pada 

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa 

tindakan yang dikenakan pada terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin 

Muh. Radit yaitu :  

1. Dijerat dengan Peraturan Kepolisian; 

2. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin, dimana dalam hal ini 

ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang. 

3. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi inilah yang 

dikenakan pada Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit karena ia 

dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun 

penjara, maka ia dipecat dari Kepolisian RI. 

4. Penurunan pangkat; 
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5. Jika terbukti menggunakan narkotika, maka oknum polisi tersebut 

dimutasi ke tempat yang jauh dari narkotika atau tidak ada 

narkotikanya.  

Adanya perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum 

anggota POLRI jelas memperburuk citra instansi Kepolisian RI. 

Pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika yang dilakukan oleh 

oknum anggota POLRI tersebut tidak dilihat dari sadar atau tidaknya 

oknum tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun dilihat 

dari perbuatannya karena sudah melanggar hukum yang berlaku, serta 

merusak pandangan masyarakat terhadap citra anggota POLRI, sehingga 

oknum tersebut tidak perlu dipertahankan lagi dari jabatannya. Menurut 

Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini 

menunjukkan bahwa anggota POLRI merupakan warga sipil dan bukan 

termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk 

warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan 

Disiplin dan Kode Etik Profesi.  

Oknum POLRI yang menggunakan narkotika berarti telah 

melanggar aturan disiplin dan kode etik, karena setiap anggota POLRI 

wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan 

martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang tercantum 

pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
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Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. 

Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika Profesi kepolisian 

merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh 

Pancasila, serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian RI yang 

meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan (sebelum 

dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan 

Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).50 

 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

terhadap Pelaku Pengedar Narkotika yang Dilakukan oleh 

Oknum Anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 

171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare 

 
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim dalam 

membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, 

mulai dari aspek kehati-hatian, menghindari ketidakcermatan, baik yang 

bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan aspek 

kecakapan teknik membuat putusan. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, 

tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang 

adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu 

                                                           
50  Sumaryono. Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum. Kansius. 

Yogyakarta. 1995. Hal. 17.  
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dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi 

bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun kalangan praktisi hukum, 

serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak 

dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Adapun pertimbangan hakim 

terhadap terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit adalah 

sebagai berikut : 

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim 

berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dan membuktikan 

Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan 

yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI  Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah : 

1.  Setiap orang; 

2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, 

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

menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) 

gram; dan 

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana narkotika. 

Unsur-unsur  tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak 

atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika 

Golongan I bukan Tanaman” sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. 
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Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI  Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar 

dan alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 

Tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang yang 

bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan 

untuk mendidik agar menginsyafi kesalahannya dan tidak akan 

mengulangi perbuatannya, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan 

kepada terdakwa sudah adil dan tepat serta sesuai dengan kesalahannya. 

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah : 

 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 

pemberantasan narkotika. 

 Terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya dapat mengayomi 

masyarakat bukan melakukan tindakan yang melanggar undang-

undang. 

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah : 

 Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 

 Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. 

 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi. 

Proses peradilan diakhiri dengan suatu putusan akhir yang di 

dalamnya terdapat suatu penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan 
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kepada terdakwa yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana. 

Dalam penjatuhan putusan, hakim hendaknya melihat 2 (dua) alat bukti 

yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berisi : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Pasal di atas mengamanatkan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim 

harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti 

tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang 

didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. 

Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare telah menetapkan 

beberapa alat bukti yang menjadi dasar dari hakim untuk menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa sesuai dengan amanat Pasal 183 KUHAP 

tersebut. Alat bukti itu sendiri terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang 

berisi : 

“(1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.” 
 

Amanat Pasal 184 KUHAP di atas telah dijalankan oleh Majelis Hakim 

dalam memutus pidana terhadap terdakwa. Alat bukti tersebut adalah 

keterangan saksi, yaitu Saksi Rusdi, Saksi Junaidi alias Serbu Bin Jabir, 

dan Saksi H. Abidin H. dan keterangan dari terdakwa itu sendiri yaitu 
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Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit. Sedangkan barang bukti dalam 

persidangan yang berfungsi sebagai berikut : 

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 Ayat (1) 

KUHAP); 

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang 

ditangani; 

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka 

barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas 

kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Barang bukti yang menguatkan keyakinan hakim dalam Putusan Nomor 

171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare tersebut adalah : 

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 

selutuhnya 88,4438 gram; 

2. 2 (dua) bungkus sachet kosong; 

3. 1 (satu) buah alat timbangan shabu; 

4. 1 (satu) set Bong; 

5. 1 (satu) batang sendok shabu, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah 

korek gas; 

6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard milik Ahmad 

Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit; 

7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut simcard milik Junaidi alias 

Serbu Bin Jabir. 
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Untuk dapat dipidana, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-

undang, yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dianggap ada, 

dan tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan 

hukum untuk pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hukum hakim 

dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare yang menilai 

bahwa di antara 3 (tiga) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, 

maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Kesatu yakni 

melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI  

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sudah tepat. Namun Penulis 

tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang hanya 

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly 

Bin Muh. Radit selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 

1 (satu) bulan. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan 

tuntutan Penuntut Umum (seperti yang telah dijelaskan pada subbab 

sebelumnya).  

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Negeri Parepare, alasan 

hakim untuk mengurangi tuntutan Penuntut Umum mengenai sanksi 

pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 13 

(tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar 
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rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara karena beberapa pertimbangan 

yang telah disebutkan dalam putusan, yaitu :  

 Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 

 Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. 

 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim 

memperingan hukuman yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari 

13 (tiga belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

subsidair 4 (empat) bulan penjara menjadi 10 (sepuluh) tahun pidana 

penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Namun dalam penjatuhan 

sanksi tersebut, hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan 

keyakinannya atau yang biasa disebut dengan vrije bewijstheorie atau 

disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai 

batas tertentu. 

Hakim memutus suatu perkara, termasuk perkara tindak pidana 

narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. 

Radit yang merupakan anggota POLRI, didasarkan atas keyakinan hakim 

seperti yang telah disebutkan di atas. Keyakinan hakim tersebut terpecah 

menjadi dua jurusan, yaitu berdasarkan atas keyakinan hakim yang biasa 

juga disebut dengan conviction in time dan teori pembuktian berdasarkan 
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undang-undang secara negatif atau negatief wettelijk bewijstheorie. Dalam 

Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare, terdakwa tidak mungkin 

dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa dinyatakan 

bersalah. Walaupun penulis tidak sependapat dengan penjatuhan sanksi 

pidana yang diputus oleh Majelis Hakim, namun hakim dalam hal ini 

memiliki kebebasan untuk memutus perkara. Putusan tersebut 

dikeluarkan karena adanya keyakinan hakim.  

Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada suatu kesimpulan 

(conclusive) yang logis, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan 

berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya 

terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang 

telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh keyakinan hakim. 

Oleh karena itu, hakim memegang peranan penting dalam menentukan 

bersalah atau tidaknya terdakwa, dengan kewajiban menguraikan, 

menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan 

yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Oleh karena itu, jika 

terdakwa Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit dan/atau Penuntut 

Umum tidak puas dengan putusan tersebut, maka dapat diajukan upaya 

hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A.  Kesimpulan 

 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka 

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1.  Pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika yang dilakukan oleh 

oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. 

Parepare dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Ahmad Fadly alias 

Fadly Bin Muh. Radit karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur 

yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) 

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu 

unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan unsur 

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana narkotika, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 

(sepuluh) tahun pidana penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, 

maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 

Selain itu, terdakwa juga dikenai sanksi administratif dari instansi 

Kepolisian RI karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
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2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku pengedar narkotika yang  dilakukan oleh oknum 

anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare 

telah tepat memutus terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”. 

Namun sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut 

Umum, karena terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang 

seharusnya mengayomi masyarakat dan perbuatannya dapat 

merugikan dirinya sendiri dan orang lain, sehingga terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman yang 

setimpal. 

 
B.  Saran 

 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Kepolisian RI harus melakukan pengawasan dan memberikan arahan 

bagi setiap anggotanya agar tidak terlibat tindak pidana narkotika. 

2. P emerintah harus lebih menggalakkan sosialisasi Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat 
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meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama 

dengan POLRI, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika di Indonesia.  

3.  Masyarakat harus berperan aktif dalam memberantas tindak pidana 

narkotika, misalnya dengan melaporkan setiap adanya tindak pidana 

narkotika yang terjadi di lingkungannya. 
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