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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan karunia hak kodrati 

yaitu hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir sampai mati. Walaupun manusia itu 

mempunyai hak kodrati, mereka juga harus menyeimbangkan dengan 

melaksanakan kewajibannya. Semua itu dikarenakan manusia tidak hidup sendiri 

melainkan bermasyarakat. Pada umumnya masyarakat itu terdiri dari bermacam-

macam suku bangsa dan latar belakang yang berbeda. Agar kehidupan masyarakat 

itu dapat berjalan dengan tertib dibentuklah peraturan-peraturan dan undang-

undang yang mengaturnya. Untuk dapat merealisasikan agar produk hukum dapat 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat maka dipakailah suatu ilmu pengetahuan 

yang dinamakan sosiologi hukum yang digunakan untuk mengkaji hubungan 

antara hukum dan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, manusia 

sekarang ini seakan sudah tidak memandang hukum yang berlaku dalam 

masyarakat, sehingga memunculkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat. 

  Masyarakat yang semakin kompleks akibat pembangunan telah menjadi 

salah satu penyebab berkembangnya berbagai jenis dan bentuk kejahatan. Salah 

satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pembangunan adalah kejahatan 

dalam bentuk penyalahgunaan psikotropika. 
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  Pada masa sekarang ini perkembangan dan peredaran psikotropika 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang mana psikotropika merupakan 

bahan-bahan yang sering disalahgunakan untuk beragam keperluan seperti untuk 

menghilangkan ketegangan/stres, ekonomi dan lain-lain.1 Namun psikotropika 

akan bermanfaat dan diperlukan apabila digunakan untuk pengobatan dan 

pelayanan kesehatan. Psikotropika hanya diberikan oleh apotek, rumah sakit, 

puskesmas, balai pengobatan, dan dokter di mana dalam pemberian tersebut harus 

berdasarkan resep dokter. Psikotropika tidak hanya digunakan sebagai sarana 

untuk pelayanan kesehatan saja akan tetapi juga dapat digunakan sebagai ilmu 

pengetahuan, maka ketersediaannya tetap perlu dijamin, namun di sisi lain dapat 

menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan 

tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pihak terkait.  

  Peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak bertanggung jawab 

sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin 

mengkhawatirkan, apabila diketahui yang banyak menggunakan psikotropika 

adalah kalangan generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di 

masa yang akan datang. Maraknya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika 

dewasa ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota 

kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi 

menengah ke bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Selain itu yang menjadi 

                                                
1 Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, tanggal 2 Januari 2008, 

www.pemantauperadilan.com, diakses 18 Juli 2010, hal. 2 
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sasaran peredaran psikotropika bukan hanya di tempat-tempat hiburan malam 

tetapi juga di daerah pemukiman, kampus bahkan juga di sekolah-sekolah. Dalam 

perkembangannya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tidak hanya 

dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga melibatkan anak mulai dari 

pengguna maupun sebagai pengedar. Trend perkembangan kejahatan narkoba di 

Jawa Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan. Menurut hasil 

analisis Polri hal ini disebabkan oleh situasi politik, ekonomi, sosial; budaya dan 

keamanan di Indonesia yang belum menentu.2 Dari data yang ada, tindak pidana 

penyalahgunaan psikotropika paling banyak berumur antara 15-25 tahun.3 

Generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap psikotropika, oleh 

karena itu perlu diwaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman 

kelangsungan pembinaan generasi muda.  

  Peredaran psikotropika secara ilegal akan berdampak pada tindak pidana 

penyalahgunaan psikotropika yang dapat menimbulkan bahaya serta akibat yang 

sangat kompleks, di mana tidak hanya pada diri si pengguna itu sendiri (baik 

gangguan fisik maupun psikis, atau yang fatal menyebabkan kematian), namun 

juga terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar (akan timbulnya kejahatan 

lainnya akibat tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika). Selain itu juga 

terhadap kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat 

                                                
2 Jawa Pos (edisi sabtu), 22 Agustus 2009, Jerat Narkoba Membuat Rakyat Sengsara, hal. 4. 
  
3 Jawa Pos (edisi jum’at), 25 September 2009, Narkotika Menjerat Generasi Muda, hal. 2. 
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melemahkan ketahanan nasional. Hal ini dikarenakan keberadaan dan 

kelangsungan potensi yang dimiliki oleh para pecandu yang sebagian besar adalah 

remaja sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi penerus 

cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis. 

  Keberadaan pencandu psikotropika perlu mendapatkan perhatian serius, 

terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya seorang pecandu 

bisa dengan secara tidak sadar dapat melakukan perbuatan yang lepas kontrol 

seperti melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain 

maupun merugikan dirinya sendiri yang disebabkan karena kondisi sikap dan 

mental pencandu yang tidak stabil dan juga tidak terlepas dari pergaulan itu 

sendiri. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mentolerir setiap pelaku tindak 

pidana psikotropika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.4  

  Ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan pencandu Psikotropika 

melakukan perbuatan tersebut, yaitu : 

1. Faktor Internal  
a. Perasaan egois. 
b. Kehendak ingin bebas. 
c. Kegoncangan jiwa. 
d. Rasa keingintahuan. 

2. Faktor Eksternal 
a. Keadaan ekonomi 
b. Pergaulan/lingkungan 
c. Kemudahan 
d. Kurangnya pengawasan 

                                                
4 Ibid, hal. 4 
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e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial.5 

  Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tidak hanya oleh keinginan dari 

pelaku itu sendiri akan tetapi juga akibat dari lingkungan sekitar yang 

memungkinkan pelaku tersebut untuk melakukan kejahatan dalam bentuk 

psikotropika. 

  Berdasarkan realita yang ada menunjukkan bahwa. Tindak pidana 

penyalahgunaan Psikotropika dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok 

dalam suatu komunitas masyarakat bahkan sampai melibatkan oknum pejabat. 

Penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan psikotropika bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, 

namun lebih pada pemberian bimbingan dan pengayoman. Pemberian bimbingan 

dan pengayoman sangat efektif untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan Psikotropika agar insaf atau tidak mengulangi perbuatannya 

kembali dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Di samping itu, tidak 

kalah pentingnya ialah peran serta masyarakat yakni melakukan upaya 

pencegahan penyalahgunaan psikotropika atau pemilikannya secara tidak sah 

serta peran orang tua sangat diperlukan untuk pengawasan terhadap anak.6 

                                                
5 A.W. Widjaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit 

Armlco, Bandung. 1985., hal. 25. 
 
6 Herwastoeti,2003,”Penyadaran Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba 
siswa SLTA Di Malang”, Jurnal Ilmiah Hukum legality, Vol.11 No.1, FH UNMUH Malang 
hal.114. 
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  Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas 

meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika mendorong lahirnya 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Gelap 

Psikotropika, 1988. Konvensi Wina 1988, telah menetapkan bahwa tindak pidana 

psikotropika merupakan tindak pidana yang berasaskan universal karena 

berdimensi internasional. Berdasarkan instrument hukum internasional tersebut 

yang mengandung asas au decere au punier, maka setiap negara berwenang 

menuntut dan mengadili tindak pidana psikotropika dalam batas kewenangannya 

atau pelaku perbuatannya dapat diekstradisikan ke negara yang memiliki yuridiksi 

atas tindak pidana tersebut.  

   Menginggat begitu bahaya dan luasnya dampak yang ditimbulkan oleh 

pengguna zat-zat adiktif secara liar inilah, beberapa Negara terdorong 

menerapkan hukuman keras, yakni hukuman mati kepada para pengedar dan 

pemakai narkoba pada takaran tertentu. Malaysia dan Singapura adalah dua 

Negara ASEAN yang sangat konsisten menerapkan ancaman hukuman mati itu.7  

  Di Indonesia tindak pidana psikotropika diatur berdasarkan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang memberikan sanksi pidana 

cukup berat di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan 

pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru meningkat. Hal 

                                                
7 Ibid, hal.112. 
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ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak 

atau efek jera terhadap para pelakunya. 

  Meskipun sudah memiliki regulasi atau payung hukum yang cukup kuat, 

namun dalam kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika 

merupakan perbuatan pidana yang sulit ditanggulangi sesuai dengan harapan. 

Ancaman hukuman yang berat sekalipun belum mampu untuk mencegah dan 

menanggulangi terjadinya kejahatan tersebut karena sangat berkaitan dimensi-

dimensi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

  Di dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap para pelaku tindak 

pidana psikotropika, pidana yang dijatuhkan dalam peristiwa konkrit tidak harus 

sama persis dengan ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana 

yang didakwakan. Atas dasar ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan 

tindak pidana yang didakwakan itu, para hakim dapat menimbang-nimbang 

penerapan pidana yang dipandang paling tepat dan adil bagi terpidana.  

  Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula 

faktor-faktor yang digunakan, untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana.8Memorie VanToelichting dari Strafwetboek tahun 1886, 

memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai 

berikut: 

 
                                                
  8 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1996. hal:45.  
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Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap 
kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari 
tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan 
pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak 
pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak 
terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang 
dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat 
ataukan merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan 
dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.9 

 

  Pedoman dari Memorie Van Toelichting ini dapat pula dipergunakan sebagai 

pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek 

peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari 

Strafwetboek tahun 1886.10 Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat 

ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat 

ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan 

dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan 

pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

   Ketentuan tersebut memberi kesempatan kepada hakim agar dalam 

melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasar atas 

peraturan-peraturan hukum yang ada akan tetapi juga harus berusaha untuk 

                                                
 
  9 Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Penerbit IKIP Malang.  
2001. hal 66. 
 
  10 Ibid. hal. 67.   
 



 9
mencari dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.11 Hal 

ini berarti bahwa hakim dalam putusan-putusannya tidak hanya menerapkan 

peraturan hukum yang tertulis tetapi harus pula mampu menciptakan hukum 

berdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri.12 

  Ruslan Saleh menyatakan, bahwa hakim memiliki kebebasan bergerak 

untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan 

minimum umum. Akan tetapi kebebasan bergerak itu bukan berarti membiarkan 

hakim bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberi 

kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan 

dengan tindak pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya tindak pidana. 

Keadaan pribadi petindak, usia petindak, tingkat kecerdasan petindak, keadaan 

serta suasana waktu tindak pidana terjadi.13 Senada dengan padangan Ruslan 

Saleh itu, Oemar Sena Aji mengemukakan pandangannya bahwa kebebasan 

hakim harus dipergunakan oleh hakim untuk memperhitungkan sifat dan 

seriusnya tindak pidana, keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana itu, 

kepribadian petindak, usianya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungan 

dan lain sebagainya.14 

                                                
11 Wahyu Afandi, Hakim dan Hukum Dalam Praktek. Alumni, Bandung, 1998, h. 33 
 
12 Ibid 
 

  13 ibid  hal 67 
 
  14 Ibid. hal. 68 
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  Mengingat pentingnya penegakan hukum di dalam masyarakat agar 

mereka dapat menghindari tindakan-tindakan kriminal dan tindak pidana sehingga 

tercapai tujuan yaitu menciptakan masyarakat adil makmur, baik materiil maupun 

spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : DASAR PERTIMBANGAN 

HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERKARA 

PSIKOTROPIKA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar 

No.495/Pid.B/2010/PN.Blt). 

B. Rumusan Masalah 

  Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan 

pidana perkara psikotropika No.495/Pid.B/2010/PN.Blt ? 

2. Bagaimanakah pemenuhan aspek kepastian hukum dalam putusan 

No.495/Pid.B/2010/PN.Blt ? 

3. Bagaimanakah pemenuhan aspek keadilan bagi terdakwa dalam putusan 

No.495/Pid.B/2010/PN.Blt ? 

4. Bagaimanakah pemenuhan aspek kemanfaatan dalam putusan 

No.495/Pid.B/2010/PN.Blt ? 
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C. Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan yang dimaksud oleh penulis dalam rumusan permasalahan 

yang ada tersebut adalah guna untuk mengetahui: 

1.   Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan putusan pidana perkara psikotropika. 

2.  Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan putusan pidana perkara psikotropika dalam 

pemenuhan aspek kepastian hukum dalam putusan 

No.495/Pid.B/2010/PN.Blt. 

3.  Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan putusan pidana perkara psikotropika dalam 

pemenuhan aspek keadilan bagi terdakwa dalam putusan 

No.495/Pid.B/2010/PN.Blt . 

4.   Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan putusan pidana perkara psikotropika dalam 

pemenuhan aspek kemanfaatan  dalam putusan No.495/Pid.B/2010/PN.Blt 

D.Manfaat Penelitian 

  Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain : 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berhubungan 
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dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sanksi pidana 

psikotropika ditinjau dari segi hukum sosiologis, sehingga dapat menambah 

wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di 

bidang hukum.  

2. Secara praktis 

a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait 

pengambilan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika. 

b. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pembelajaran dalam 

menyikapi putusan hakim dalam penjatuhan tindak pidana psikotropika 

jika dikaitkan dari aspek hukum sosiologis. 

c. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui sekaligus mengkaji hal-hal yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sanksi pidana psikotropika 

ditinjau dari segi hukum sosiologis. Bagi penulis penelitian ini juga sangat 

penting karena hal ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka 

meraih gelar Sarjana Strata Satu di Bidang Hukum (SH).  
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu 

suatu pendekatan ilmu hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau 

menggambarkan permasalahan yang menjadi objeknya, dimana penjelasan dan 

deskripsi yang dimaksud yaitu dilihat dari segi hukumnya serta menganalisa dari 

berbagai produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang No.5 Tahun 1997 

Tentang Psikotropika.15Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan 

telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang 

berkaitan dengan tindak pidana  penyalahgunaan Psikotropika yaitu Undang-

Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP),  

Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

2. Lokasi Penelitian  

   Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka 

untuk mendapatkan data yang akurat tentang Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Psikotropika, penelitian ini dilakukan di 

Pengadilan Negeri Blitar yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar 

Jawa Timur. Hal ini dilatarbelakangi karena makin maraknya kasus tindak 

pidana penyalahgunaan psikotropika. 

 3. Sumber Data 
                                                

15 Bambang Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam Praktek,  Sinar Grafika, Jakarta. 2002. h. 16. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi : 

a. Data primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. 16 Data  primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang yang berkaitan dengan 

tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. 

  b. Data sekunder 

 Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yang berasal dari berbagai literatur, jurnal-jurnal, artikel sebagai 

penunjang data primer.17 Data sekunder dalam penelitian berupa ini 

berupa dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data yang terdiri dari 

bahan hukum antara lain : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang harus ada dalam 

penelitian ini dan mempunyai kekuatan mengikat, seperti : 

a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika. 

b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

                                                
16 Ibid, h. 14. 
 
17 Ibid, h. 15. 
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d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa kajian literatur-literatur, serta 

kajian-kajian media massa, majalah, dan tulisan ilmiah yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa data penunjang meliputi : kamus 

besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.  

4. Teknik Pengambilan Data  

 Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengambilan data dengan cara mengumpulkan 

data dari perpustakaan, baik dari buku-buku, materi perkuliahan, internet, 

surat kabar, maupun sumber-sumberlainnya yang bisa dijadikan suatu 

masukan atau ide-ide guna menyempurnakan penulisan hukum ini dan 

menjadi sumber data yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penulisan hukum ini. 

b. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan data dengan cara melakukan studi 

dokumentasi atau pencatatan data-data terkait dengan pokok bahasan 

penelitian yaitu putusan hakim dan perkembangan tindak pidana 

psikotropika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar. 
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5. Analisa Data 

   Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah Analisa isi ( Content analysis), yaitu prosedur pemecahan masalah 

yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari sumber 

data primer maupun sekunder kemudian dianalisa dan diinterpretasikan 

dengan memberikan kesimpulan.18 

F. Sistematika Penulisan 

   Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini, maka diperlukan 

sistematika penulisan. Laporan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang masing-

masing terdiri dari beberapa Sub Bab. Di bawah ini diuraikan tiap-tiap bab secara 

singkat sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

     Bab II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan dibatasi mengenai teori-teori dan konsep-konsep 

terkait dengan pokok bahasan, meliputi : Sub Bab A : Tinjauan Umum 

Kekuasaan Kehakiman terdiri dari : Pengertian Hakim, Tugas dan 

                                                
18 Ibid, h. 9. 
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Wewenang Hakim, Hak dan Kewajiban Hakim, Penyelenggaraan 

Kekuasaan Kehakiman. Sub Bab B : Tinjauan Umum Putusan Hakim 

terdiri dari : Pengertian Putusan Hakim, Syarat Formil dari Putusan 

Hakim, Syarat Materiil dari Putusan Hakim. Sub Bab C : Tinjauan 

Tentang Pertimbangan Hakim terdiri dari : Pengertian pertimbangan 

Hakim, Fakta Dalam persidangan. Sub Bab D : Tinjauan Umum 

Tindak Pidana terdiri dari : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur 

Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Sub Bab 

E : Tinjauan Umum Psikotropika terdiri dari : Pengertian Psikotropika, 

Jenis-Jenis Psikotropika. Sub Bab F : Tinjauan Umum Tindak Pidana 

Psikotropika dan Dasar Hukumnya   

 Bab III : PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini yang berisi pembahasan dari permasalahan yang ada, 

yaitu membahas dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan 

sanksi pidana psikotropika, dasar pertimbangan hakim dalam 

pemenuhan aspek kepastian hukum ,pemenuhan aspek keadilan serta 

pemenuhan aspek kemanfaatan. 
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Bab  IV: PENUTUP 

   Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa simpulan terkait dengan 

permasalahan penelitian yang selanjutnya dikemukakan saran-saran 

terkait dengan kesimpulan yang ada. 


