
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1.  Uraian Teori 
 
2.1.1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim 
  
 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat 

perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan 

hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim 

merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum.  

 Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 

2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan 

Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam 

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  

 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 

segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 
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sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam 

melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah 

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga 

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 

24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara 

Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan 

universal.  Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum. 9  

 Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 

(impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di 

sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim 

harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan 

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya 

perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim 

diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. 

Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian 

 9 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101 
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terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. 

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.  

 Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin komplek dituntut adanya 

penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk 

figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada 

hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi 

terselenggaranya fungsi peradilan itu. 10  

 Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 

ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 

2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  

 Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti 

bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya 

merumuskan hukum.11  

 Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 

 10 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu 
Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149 
 11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 
Jakarta, 2003, hal. 383. 
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(1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena 

itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai 

dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, 

juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, 

politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan 

putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu 

dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang 

berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat 

dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. 

Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:  

a. Kesalahan pembuat tindak pidana;  

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 

c. Sikap batin pembuat tindak pidana; 

d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;  

e. Cara melakukan tindak pidana;  

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  

g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;  

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;  

j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;  

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.  
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 Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka 

perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas 

kesalahan Geen Straf Zonder Schuld (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum 

tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman 

terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh 

pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan 

dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu 

direncanakan).  

 Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa 

hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan 

mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan 

juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan 

hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan   

yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada 

korban dan juga keluarga korban.  

 

2.1.2. Hakim dan Kedudukannya Dalam Peradilan 

 
  Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan 

hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. 

Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang 

mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat 
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diganggu gugat.12 

  Sebagai suatu lembaga berdiri sendiri hakim dengan kekuasaannya juga 

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang 

menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

 Pengaturan perihal tugas hakim khususnya pada lembaga peradilan yang 

ada di Indonesia ada berbagai macam yaitu untuk hakim peradilan umum diatur 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. hakim 

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim agama diatur dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Militer diatur dalam 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara, hakim 

agung diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung, Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. 

 Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas 

dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasan kehakiman untuk 

menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. 

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggarannya diserahkan 
kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada 
negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan 
dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi 
oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.13 

 

 12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 
Jakarta, 2003, hal. 383. 
 13 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian), FH-UII Press, 
Yogyakarta, 2005, hal. 6. 
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 Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicieel menurut Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak 

sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari 

dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang 

dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan 

bangsa dan rakyat Indonesia. 

 Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan 

peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penegasan   ini    berarti 

bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh 

bukan badan peradilan  negara  seperti  peradilan  swapraja  dan adat.  Seperti  

kita  ketahui  maka peradilan swapraja dan adat mulai dihapus dengan Undang-

Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009). 

 Azas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Di dalam memeriksa perkara dan 

menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Untuk 

menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang 

disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, 

yang disebut hak ingkar. 

 Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dikenal juga pembagian 

peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah 

peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata atau 
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golongan rakyat tertentu. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum dan peradilan khusus, yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta tata 

usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-

masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan ekonomi. Jadi 

pengadilan ekonomi bukan merupakan pengadilan khusus, melainkan hanya 

spesialisasi saja. Berhubung dengan itu timbullah pertanyaan apakah seorang 

terdakwa yang melakukan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana biasa 

perkaranya dapat digabung dan diperiksa bersama., sebab pada hakekatnya 

pembagian peradilan ekonomi itu hanyalah formil belaka.  

 Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan 

demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan 

peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai 

puncaknya pada Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung 

dipuncak, maka pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan 

peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan 

kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung. 

 Sebagai pengadilan negara tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau 

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-

pengadilan yang lain. Di samping mengadakan pengawasan, Mahkamah Agung 

dapat juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik 
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diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara. 

 Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan 

tersendiri, sedang badan-badan peradilan lainnya organisatoris, administratif dan 

financial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen. 

 Mengingat bahwa putusan pengadilan itu dibuat oleh manusia, yang 

kebetulan diberi sebutan hakim, maka tidak luput dari kekeliruan, 

ketidaksempurnaan dan tidak mustahil bersifat memihak. Maka tidak 

mengherankan kalau banyak orang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. 

 Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaan 

tuntas, serta untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kekeliruan dalam 

memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua 

tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat pertama (original jurisdiction) dan 

peradilan dalam tingkat  banding (appellate jurisdiction) yang mengulang 

pemeriksaan perkara yang telah diputus  oleh pengadilan dalam perkara peradilan 

tingkat pertama.14 

 Peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan 

peradilan. 

 Pasal 435 Reglement op de Eurgelijke Rechsverdering (Rv) menentukan, 

bahwa semua putusan di Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang 

berbunyi “ In naam des Konings “, (atas nama Raja). Kata-kata yang sama kita 

dapati juga antara lain dalam pasal-pasal 130 Indische Staatsregeling (IS), 27 

 14 Ibid., hal. 7. 
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Reglement op de Eechterlijke Organisatie (RO), 440 Rv dan juga 224 Herzien 

Indonesia Regelement (HIR) serta 258 Rechtsglment Bu tengewesten (Rbg). 

 Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 (pasal 1 ayat (2)) dan 

Undang-Undang   Darurat   No.  1   Tahun    1951 pasal 5 kata-kata tersebut di 

atas diganti menjadi “ Atas nama Keadilan “, dan akhirnya dengan adanya 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa“, sebagai penyesuaian dengan pasal 29 Undang-

Undang Dasar 1945. 

 Kalau putusan-putusan  pengadilan agama sebelumnya tidak dibubuhi 

kata-kata  “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka 

sekarang semua putusan-putusan pengadilan agama dibubuhi kata-kata tersebut 

pada bagian atasnya, akan tetapi pelaksanaannya masih tetap memerlukan 

pengukuhan dari pengadilan negeri. 

 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengharuskan pula hakim aktif, 

karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 

terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. 

 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran 

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui 

penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum 
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ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu  : 

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit) 

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) 

3. Keadilan (Gerechtighkeit).15 

 Hukum harus  dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan 

dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana 

hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyim-

pang dari apapun. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya  kepastian   

hukum masyarakat   akan lebih tertib. Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  

hukum  karena bertujuan ketertiban masyarakat. 

 Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. 

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul 

keresahan di dalam masyarakat. 

 Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan 

bahwa   dalam   pelaksanaan  atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. 

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik 

dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

 15 Binsar Gultom, Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka 
Bangsa Press, Medan, 2006, hal. 12. 
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menyamaratakan. 

 Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum 

saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang 

diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan 

dikorbankan dan begitu selanjutnya. 

 Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur 

tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. 

Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara 

proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. 

 Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak seorang hakim harus melaksanakan 

atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menangguhkan pelaksanaan 

atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak 

boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena 

hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan 

putusan dengan dalih tidak sempurnanya perundang-undangan atau tidak adanya 

peraturan yang mengaturnya. 

 Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka 

hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus 

melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Penegakan dan pelaksanaan hukum 

sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. 

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran prograsif dan aliran 
konservatif. Aliran prograsif berpendapat bahwa hukum dan peradilan 
merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran 
konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk 
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mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai.16 
 
 Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-

undang.   Penemuan  hukum itu terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar 

diri hakim. Pembentukan undang-undang membuat peraturan umumnya, 

sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan 

pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-

undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan 

penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. 

 Disini hakim tidak menjalankan fungsi mandiri dalam penerapan undang-

undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hakim hanyalah corong dari 

pembuat undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undang-

undang. Pandangan   klasik   yang   dipertahankan  bahwa pembentukan undang-

undang  adalah  satu-satunya  sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, 

kesatuan   hukum   dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakan-

tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka pandangan ini peradilan tidak lain 

hanyalah suatu bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premisse mayor, 

peristiwanya yang konkrit merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu 

kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premisse-

premisse tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau 

meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan 

dengan peristiwa konkrit. Ini merupakan pandangan yang typis logicistis.  

 Nusantara menyebutkan “jenis penemuan hukum seperti yang diuraikan di 

 16 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 42. 
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atas sebagai heteronom, oleh karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan 

di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.17 

 Untuk  dewasa  ini  hakim  bukan  lagi  corong  dari  undang - undang,    

tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan 

menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam 

menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya 

sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut 

apresiasi pribadi. Disini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan 

undang-undang terhadap peristiwa hukum konkrit.  

 Hakim Perdata mempunyai kebebasan yang relatif besar dalam penemuan 

hukum. Tidak mengherankan bahwa teori-teori yang ada tentang penemuan 

hukum terutama berhubungan dengan tindakan hakim perdata. Kecuali itu ilmu 

pengetahuan   hukum   perdata   lebih  berkembang daripada bidang-bidang 

hukum lainnya. Hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa dahulu sebagian 

besar sarjana hukum terkemuka adalah sarjana hukum perdata. 

 Seperti diuraikan dalam bab terdahulu bahwa hakim itu adalah bersifat 

pasif dalam memeriksa perkara. Tetapi pengertian pasif disini bukanlah pasif 

untuk mengetengahkan kebenaran agar tercapainya keadilan. Pasif yang 

dimaksudkan disini adalah pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas 

pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para 

pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Sedangkan untuk mengungkapkan 

 17 Abdul hakim G. Nusantara, Hukum Acara Pidana dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, 
Diterbitkan Oleh Yayasan Lembaga BHI Bekerjasama Dengan LBH Jakarta, Jakarta, 1986, hal. 
23. 
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keadilan tersebut maka seorang hakim tersebut haruslah aktif. Apalagi untuk 

menjawab tatangan era pada masa sekarang ini maka  seorang hakim tidak saja 

mengacu kepada undang-undang tetapi harus dapat pula menafsirkan undang-

undang itu sendiri maka dalam keadaan yang demikian hakim itu harus aktif. 

 
2.1.3. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim 

 Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat 

Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 

untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak.18 

 Setelah Hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, 

maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan 

Putusan. 

 Sedangkan jenis-jenis putusan hakim itu sendiri meliputi: 

 
1.  Putusan Akhir 
 
 Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau 

perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat 

menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif) dan 

adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir). 

 Disamping Putusan akhir masih dikenal Putusan yang bukan Putusan akhir 

atau disebut juga Putusan sela atau Putusan antara, yang fungsinya tidak lain 

 18 Mertokusumo, Soedikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty 1999, 
hal. 175. 
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untuk memperlancar pemeriksaan perkara.19 

 Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR yang berbunyi; Keputusan 

yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan 

juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat 

pemberitahuan persidangan.20 

 Mengenai Putusan sela ada bermacam-macam diantaranya adalah : 

a.  Putusan Preparatoir 

 Putusan Preparatoir adalah putusan sebagai persiapan Putusan akhir, tanpa 

mempunyai pengaruhnya atas perkara atau Putusan akhir. 

b.  Putusan Insedentil 

 Putusan Insedentil adalah Putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu 

peristiwa yang menghentikan prosedur Peradilan biasa. Putusan insidentil 

belum berhubungan dengan dengan pokok perkara, seperti misalnya Putusan 

yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara. 

c.  Putusan Provisionil 

 Putusan Provisionil adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu 

permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan tindakan 

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir 

dijatuhkan. 

 
2.  Putusan condemnatoir 
 
 Putusan condemnatoir adalah Putusan yang bersifat menghukum pihak 

 19 Ibid, hal. 193. 
 20 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Bogor, PT. Karya Nusantara 1989, hal. 137. 
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yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam Putusan condemnatoir diakui 

hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya 

terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau 

Undang-Undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak 

berbuat. 

 Pada umumnya Putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk 

membayar sejumlah uang. Karena dengan Putusan condemnatoir itu tergugat 

diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada Penggugat yang telah 

ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force). Jadi Putusan 

condemnatoir itu kecuali mempunyai kekuatan mengikat kecuali mempunyai 

kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat untuk 

menjalankan Putusan secara paksa melalui Pengadilan. 

 
3.  Putusan constitutif 
 
 Putusan constitutif adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan 

suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, 

pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya. 

Putusan constitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata 

seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, 

maka akibat hukumannya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari 

pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan Hukum itu 

sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya 

pemaksa. 
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4.  Putusan declaratoir 
 
 Putusan declaratoir adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau 

menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah 

anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan declaratoir murni tidak 

mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah karena sudah 

mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk 

melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja. 

 
2.1.4. Kewajiban Hakim Dan Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan. 
 
1. Kewajiban Hakim 

 Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), 

mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan 

memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di 

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan 

tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena 

hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus 

menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas 

maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat 

menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati 
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Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 

2009).  

 Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan 

suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. 

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia 

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang 

sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak 

yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009). 

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan 

bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau 

terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim 

menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham 

terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Hakim ketua membuka 

sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai 

kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara 

menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka 

tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.  

 

2. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  

 Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar 

menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi 
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kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk 

bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan 

untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang 

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. 21  

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu: 22  

a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan 

Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid 

perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam 

gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa 

keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam 

justisialisasi daripada hukum.  

b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi 

suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa 

untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak 

sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.  

c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam 

kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh 

karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan 

dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang 

berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga 

supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga  

semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli 

restitutio in integrum.  

 21 Andi Hamzah, op.cit, hal.103 
 22 Nanda Agung Dewantoro, opcit, hal. 151 
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d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam 

keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia 

melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari 

segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua 

tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di 

saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya 

memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.  

e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada 

personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. 

Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang 

berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini 

memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini 

hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia 

yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.  

 Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung 

suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-

hal sebagai berikut: 23 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.  

 23 Soedarto.  Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung, 1986,  hal.74 
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2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

serta dapat dipidana.  

3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.  

 Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan 

bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan 

kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu 

hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang 

didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala 

sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.  

 

2.1.5. Pengertian, Jenis-Jenis dan Pengaturan Surat Dakwaan 

 Pada dasarnya tidak ada pengertian yang baku mengenai surat dakwaan. 

Akan tetapi beberapa ahli memberikan definisi yang dapat memberi gambaran 

tentang surat dakwaan. A. Karim Nasution memberi pengertian surat dakwaan 

dengan istilah surat tuduhan seperti yang dipakai oleh HIR yaitu suatu surat atau 

akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang 

sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang 

merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata 

cukup terbukti. Terdakwa dapat dijatuhi hukuman.62 Dalam bukunya yang 

berjudul “Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, fungsi dan permesalahannya” 

Harun M Hussein memberikan penertian terhadap surat dakwaan sebagai: “Surat 

dakwaan ialah surat yang diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum, 
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yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana 

yang dakwakanyang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 

dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang 

waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana terjadi dasar 

dan batas ruang lingkup pemeriksaan”.24 

 A. Naderburg, yang juga telah dikutip oleh A. Karim Nasution 

mengatakan surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana 

kerena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi 

pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu 

dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa 

yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum 

karena suatu tindak pidana yang walaupun disebut di dalamnya, tetapi tindak 

pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata 

memeng ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum, karena 

tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana terjadi secara lain dari 

pada yang telah dinyatakan”.25 

 Sedangkan M. Yahya Harahap, mantan Hakim Agung mengartikan surat 

dakwaan sebagai surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang 

disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar 

serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.26 

 24 Harun M Husain, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahan, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2003, hal. 46. 
 25 A Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 
2004, hal. 55. 
 26 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan 
dan Penuntutan, Sinar Grafika. Jakarta,  2000. hal. 375. 
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 Di dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

dapat kita temukan batas-batas pengertian surat dakwaan dari bunyi pasalnya 

sebagai berikut : (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberikan 

tanggal dan ditandatangani serta berisi : 

a.  Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. 

b.  Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidan itu dilakukan. 

 Dari batasan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana maka secara sederhana dapat kita simpulkan tentang pengetian surat 

dakwaan adalah surat atau akte yang berisi identitas diri yang lengkap dari 

seorang tersangka dan memuat secara lengkap lengkap unsur-unsur tindak pidana 

yang didakwakan yang didasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan 

penyidikan yang berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam 

persidangan. 

 Apabila ditarik kesimpulan dari berbagai pengertian dari beberapa ahli dan 

KUHAP maka dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu:27 

1.  Bahwa surat dakwaan termasuk suatu akte, karena surat dakwaan harus 

mencatumkan tanggal pembuatan serta harus mencantumkan tanggal 

pembuatan serta harus pula ditandatangani oleh pembuatnya. Syarat inilah 

yang menyebabkan surat dakwaan termasuk dalam golongan akte, sehingga 

apabila syarat ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan tidak dapat 

 27 Harun M Husain, Op.Cit. hal 45 
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dikatagorikan sebagai akte. 

2.  Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element 

yang sama yaitu adanya perumusan tentang dindak pidana yang didakwakan 

beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. 

3.  Bahwa surat dakwaan harus selalu mencantumkan tindak pidana yang 

didakwakan, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan serta memuat pula 

waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi. 

4.  Surat dakwaan berfungsi sebagai landasan pemeriksaan di siding pengadilan. 

Pemeriksaan di siding pengadilan harus sesuai dengan surat dakwaan dan 

tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan karena pembuktian yang 

dilakukan adalah untuk membuktikan kebenaran atas surat dakwaan tersebut. 

 

2.1.6. Pengertian Narkotika 

 Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah 

berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang 

dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Undang-Undang obat bius Staatsblad 

tahun 1927 Nomor 278 menyebutkan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah 

candu dan derivatnya, cannabis satival dan derivatnya serta zat-zat yang berasal 

dari tanaman tersebut. 

Narkotika pada dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila 
pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan 
ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Kelompok obat-obatan 
tersebut pada umumnya bekerja pada susunan syarag pusat (SSP) di otak 
dan dapat mempengaruhi emosi. Di dunia media/pengobatan, obat-obatan 
ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, sukar 
tidur/insomnia, kelelahan, meningkatkan stamina tubuh/kebugaran dan lain-
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lain.28 
 

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Narke” yang berarti 

“Terbius” sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting dalam 

dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia.29 

Di Indonesia sejak tahun 1971 seolah-olah telah terjadi perubahan yang 

mencolok   dalam   lingkungan   sosial,  terutama di kota-kota besar, yakni akan 

adanya bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat tentang penyalahgunaan 

obat yang berguna untuk dunia kedokteran tersebut. Degnan adanya bahaya yang 

mengancam tersebut maka Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan 

mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 yang sekaligus membentuk badan 

pelaksana Inpres tersebut. 

Adapun badan tersebut yang disingakt dengan BAKOLAK (Badan 

Koordinasi Pelaksana) Inpres No. 6 Tahun 1971 yang sasaran kegiatannya adalah 

mengurangi 6 (enam) masalah Nasional, yaitu : Kenakalan remaja, 

penyalahgunaan narkotika, uang palsu penyelundupan, subversi, dan pengawasan 

orang asing. 

Kemudian pada tahun 1976 dikeluarkan suatu Undang-undang yang 

khusus mengatur tentang narkotika, yakni Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dan 

dicabut serta diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang 

Narkotika. Adapun alas an dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah 

 28 Zulkarnain Nasution, dkk, Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan 
Narkoba, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara 
(PIMANSU), Medan, 2004, hal. 2. 
 29 Ibid, hal. 21. 
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Karena peraturan yang mengatur tentang obat bius dirasakan tidak memadai lagi 

kerana kemajuan zaman teknologi modern sekarang ini. 

Kemudian pada tahun 2009 lahir Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 

Tentang Narkotika. 

Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud 

dengan Narkotika yaitu: 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-Undang ini. 
 

Tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika menruut pengeritan umum 

adalah: Jenis zat yang dipergunakan membawa pengaruh terhadap tubuh si 

pemakai. Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh Narkotika adalah : 

pengaruh kesadaran, memberikan dorongan yang dapat mempengaruhi perilaku 

manusia, pegnaruh tersebut dapat berupa :penenang, perangsang, menimbulkan 

halusinasi (menghayal).30 

Pemakai Narkotika mempunyai sifat apabila menggunakannya tanpa dosis 

yang telah ditentukan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan, akan dapat 

 30 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, Gunung Mulia, Jakarta, 1991, hal. 28. 
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menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat, baik frekuensi penggunaannya  

maupun kekuatannya. Dengan perkataan lain, penggunaan Narkotika secara 

sembarangan data mengakibatkan efek samping bagi seseorang dan untuk 

selanjunya dapat menimbulkan ketagihan yang semakin 

Tinggi dan semakin membuat sipemakai kecanduan, karena sifat 

ketergantungannya   yang semakin meningkat. Untuk itu perlu pengawasan 

Dokter terhadap pemakainya. Penggunaan Narkotika diluar control inilah yang 

dinamakn penyalahgunaan Narkotika disamping perbuatan yang dianggap sebagia 

penyalahgunaan Narkotika. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah 

terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya 

sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya 

preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan 

akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan 

kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah 

peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, 

maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.  

 Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar 

untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang 

kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian 

digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan 
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untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam 

Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaaan, pikiran, dan kesadaran 

pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat 

bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika)  

 Diberlakukannya UU Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 35 

tahun 2009 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan 

menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Mengenai peredaran 

Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam 

Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka 

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini 

pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping 

itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan 

adanya penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah 

Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran 

Narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran Narkotika pula. Begitu pula 

dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama 

Narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan 

ketergantungannya.  
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 Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. 

Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor 

penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. 

Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, 

semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. 

Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam 

masyarakat.  

 Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut 

Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-

bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun 

pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk 

memperluas daerah operasinya.  

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas skripsi yang penulis ajukan ini 

berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Surat 

Dakwaan Tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan 

No. 1948/Pid.B/2013/ PN.LP)".  

 Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-isilah yang dipakai 

dalam penelitian ini, peneliti memberikan pengertian-pengertian oprasional terhadap 

istilah-istilah tersebut yaitu : 
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- Pertimbangan adalah pendapat baik dan buruk.31 

- Hakim adalah disebut rechter (Belanda), orang yang mengadili perkara dalam 

pengadilan atau mahkamah, petugas negara (pengadilan) yang mengadili 

perkara.32 

- Dalam berarti jauh ke bawah, paham, mengandung makna maksud.33 

- Menjatuhkan adalah menyebabkan, membuat, membiarkan jatuh.34 

- Putusan adalah telah diselesaikan, telah ada kepastian.35 

- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada.36 

- Surat Dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan, hal ini diatur di dalam Pasal 

143 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.37 

- Tentang adalah hal, perihal, terhadap.38 

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang Narkotika 

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. 

- Studi Kasus Putusan No. 1948/Pid.B/2013/Pn.LP adalah kasus yang dijadikan 

objek pembahasan. 

 

2.3.  Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang 

dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian 

dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesis adalah 

 31 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hal. 1464. 
 32 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 156. 
 33 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hal. 289. 
 34 Ibid, hal. 570. 
 35 Sudarsono, Op.Cit, hal. 379. 
 36 Ibid, hal. 472. 
 37 Sudarsono, Op.Cit, hal. 464. 
 38 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hal. 1443 
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suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih 

memerlukan pembuktian dan pengujian.39 

 Adapun hipotesis yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas 

adalah: 

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah status terdakwa sebagai pemakai atau sebagai pengedar serta 

hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan. 

2. Hubungan antara penjatuhan putusan dalam perkara narkotika dihubungkan 

dengan aspek penegakan hukum belum menciptakan penurunan kejahatan 

narkotika karena hukuman yang dijatuhkan tidak cukup menimbulkan efek 

jera kepada masyarakat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,  2006, hal. 148. 
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