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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Darurat Narkoba” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia. Kata “Darurat Narkoba” merupakan kata yang menyatakan 

bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dalam menangani banyaknya 

kasus-kasus narkotika. Tidak heran apabila saat ini pemerintah sedang gencar-

gencarnya menerapkan vonis hukuman mati kepada para pengedar narkotika. Hal 

tersebut dipicu karena banyaknya korban yang berjatuhan dikarenakan narkotika. 

Menurut data yang didapatkan oleh BNN mencatat sekitar 4,2 juta warga 

Indonesia menggunakan narkoba pada pertengahan 2014, sekitar 50 orang 

meninggal setiap harinya dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp. 

63.000.000.000.000,- per tahun.1 

Di Indonesia sendiri telah melakukan penanganan narkotika sejak masa 

penjajahan kolonial Belanda pada tahun 1927 dan mengalami beberapa 

perkembangan hingga yang terakhir pada tahun 2009 yang berlaku hingga saat 

ini.2 Diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Pengertian narkotika sendiri tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi : 

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun 
semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

                                                           
       1 Aditya Panji Rahmanto. BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari Karena Narkoba. 
Anang Iskandar dalam wawancara pada tanggal 29 April 2015 
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-
meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/, diakses tanggal 25 November 2015 pukul 12.44 WIB 
       2 Kusno Adi. 2009. Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana 
Narkotika Oleh Anak. Malang. UMM Press. hal. 53 

http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/
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hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 
dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ”.3 
 

Narkotika jelas sangat berkaitan erat dengan pengguna. Terkait dengan 

pihak pengguna/user narkoba yang disebut juga dengan pecandu narkotika, 

terhadap mereka seringkali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti seorang 

penjahat. Tujuan daripada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menghendaki bahwa para penyalahguna dan pecandu narkotika dijamin untuk 

mendapatkan rehabilitasi medik dan sosial.  

Sejalan dengan tujuan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia 

telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran a quo 

merupakan usaha yang bisa dikategorikan sebagai tindakan harm reduction4 yang 

dimaksud dalam ketentuan pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.5 Pasal 103 

berbunyi sebagai berikut : 

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat6: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika. 

                                                           
 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 

       4 Harm Reduction merupakan pendekatan spesifik kesehatan masyarakat yang berhubungan 
dengan kebijakan, sebagai dasar pendekatan untuk mengurangi risiko pengguna Napza dan/atau 
orang yang berperilaku berisiko. 
       5 AR. Sujono dan Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 66 
       6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 103 
ayat (1) 
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Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka diatur 

pula mengenai ketentuan rehabilitasi yang tercantum dalam pasal 54 yaitu, 

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 54 tersebut merupakan suatu 

perubahan sudut pandang terhadap pelanggar hukum yang dapat disebut juga 

diversi bagi para pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk melakukan 

rehabilitasi. Perubahan tersebut juga harus diikuti oleh penerapan pasal yang 

dilakukan aparat penegak hukum tidak terkecuali Jaksa dan Hakim. Memang sulit 

membuktikan seseorang tersebut benar-benar seorang pecandu, sehingga pasal 

tersebut digunakan dengan sangat hati-hati dalam dakwaan yang dibuat oleh 

Jaksa.  

Begitu banyaknya pengaturan yang mengatur mengenai pecandu narkotika 

tidak menjamin penerapan hukum tersebut berjalan dengan baik. Beberapa 

penerapan hukum yang terjadi dalam penyalahgunaan narkotika masih memiliki 

beberapa perbedaan dalam putusannya, diantaranya hakim dapat memutuskan 

hukuman kurungan, penjara maupun memberikan putusan rehabilitasi dalam 

kasus yang memiliki persamaan kualifikasi. Perbedaan putusan tersebut 

menimbulkan ketidakpastian terhadap penerapan hukum yang berlaku tentang 

narkotika. Permasalahan tersebut juga dipicu kurangnya pengetahuan masyarakat 

terhadap undang-undang narkotika serta tugas dan wewenang aparatur negara 

dalam menangani narkotika baik dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. 

Instansi yang bertugas melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus 

narkotika tersebut ialah pihak Kejaksaan. Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, 
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Jaksa perlu mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam 

penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir, yang seluruhnya 

dilakukan atas dasar hukum.7 Jaksalah yang dimuka umum atau pengadilan harus 

memberikan tanggung jawab semua perlakuan terhadap terdakwa, dari mulai 

tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya 

apakah tuntutan-tuntutan yang dilakukan Jaksa itu sah dan benar menurut hukum.  

Apabila Jaksa merasa belum memiliki keyakinan terhadap berkas perkara 

yang diberikan oleh penyidik Kepolisian, maka Jaksa memiliki hak untuk 

meminta penyidik melengkapi berkas perkara. Dengan tidak ditentukan batas 

berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal 

balik dari penyidik Kepolisian kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka 

selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan 

tambahan penyidik dikatakan belum lengkap. Hal ini berdampak pada berkas 

perkara bisa berlarut-larut dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.8 

Berdasarkan proses tersebut, maka Jaksa harus melakukan penuntutan sesuai 

dengan apa yang telah dimintanya kepada penyidik karena dengan proses tersebut 

juga penuntut umum telah mengetahui secara rinci mengenai kasus tersebut. 

Selain Jaksa, Hakim pun sangat berperan dalam jalannya persidangan 

terutama dalam memberi putusan. Putusan yang diberikan oleh Hakim sangat 

berpengaruh dan memiliki dampak yang luas terutama kepada terdakwa dan 

masyarakat terhadap kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang diberikan 

                                                           
       7 Martiman Prodjohamidjojo. 2002. Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan. Jakarta: 
Ghalia Indonesia. hal. 26 
       8 Laden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan 
Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 2 
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oleh Hakim. Oleh karena itu, Hakim harus memperhatikan dengan seksama 

dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa serta pembuktian yang berlangsung di 

persidangan, meskipun hakim memiliki hak untuk memutus perkara sesuai dengan 

keyakinan hati nuraninya, akan tetapi hal tersebut harus didasarkan pada kehati-

hatian. 

Dalam penulisan ini, Penulis memilih dua putusan untuk dijadikan sebagai 

objek penelitian, yaitu putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN dan 

putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. Dakwaan pertama dan dakwaan 

kedua dalam kedua perkara pidana khusus di atas adalah sama yaitu pasal 112 

ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. 

Di sisi lain, terdapat perbedaan pada kedua amar putusan tersebut. 

Pertama, Terdakwa pada Putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN terbukti 

mengonsumsi narkotika golongan I seberat 0,699 gram. Sedangkan, Terdakwa 

pada putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj terbukti mengonsumsi narkotika 

golongan I seberat 0,091 gram. 

Kedua, Terdakwa Putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN telah 

mengonsumsi narkotika golongan I seberat 0,699 gram sebanyak 3 kali, 

sedangkan Terdakwa pada putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj 

mengonsumsi narkotika golongan I seberat 0,091 gram selama 3 tahun 

(kecanduan). 

Ketiga, tindakan hukum yang diambil pada Putusan Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN berupa rehabilitasi medis selama 9 (sembilan) 
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bulan, sedangkan Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj mengadili terdakwa 

dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.  

Apabila dicermati dengan seksama ketiga perbedaan tersebut di atas, maka 

kedua putusan tersebut telah menciderai aspek kepastian, keadilan dan kemafaatan 

hukum. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Terdakwa Putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj mengonsumsi narkotika golongan I seberat 0,091 gram 

selama 3 tahun (kecanduan) dengan pidana penjara 8 bulan. Padahal UU 

Narkotika dalam ketentuan Pasal 103 memerintahkan bahwa Pecandu Narkotika 

padanya dikenakan tindakan medis, bukan pidana penjara. 

Selain itu,  Terdakwa Putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN yang 

terbukti mengonsumsi narkotika golongan I seberat 0,699 gram (lebih banyak 

kauntitas konsumsinya daripada Terdakwa PN.Kpj-pen) sebanyak 3 kali, diadili 

dengan putusan rehabilitasi medis selama 9 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 

103 UU Narkotika dan dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang 

menyatakan pengguna yang mengkonsumsi narkotika dibawahh 1 gram saat 

tertangkap tangan maka dikenakan rehabilitasi. Lebih jauh daripada itu, dakwaan 

alternatif Putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN lebih berat yakni 

ditambah dengan dakwaan melanggar pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. 

Berdasarkan uraian dan kerangka berpikir di ataslah, maka Penulis 

mengambil judul dalam penulisan ini yaitu “Analisis Yuridis Pemenuhan Aspek 

Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika 

Terkait Hak Rehabilitasi Bagi Pecandu (Studi Komparatif Putusan Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kesesuaian antara penerapan pasal, pertimbangan 

hakim dan penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa kasus 

narkotika golongan 1 seberat 0,69 gram sebanyak 2 (dua) kali dengan 

putusan rehabilitasi selama 9 (sembilan) bulan dalam putusan  Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. ? 

2. Bagaimanakah kesesuaian antara penerapan pasal, pertimbangan 

hakim dan penjatuhan putusan pidana kepada pecandu narkotika 

golongan 1 seberat 0,091 gram selama 3 (tiga) tahun dengan pidana 

penjara selama 8 (delapan) bulan dalam  putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.? 

3. Bagaimana perbandingan pemenuhan aspek kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan hukum dalam putusan Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.?  

 

C. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka 

tujuan dari penulisan ini ialah : 

1. Mengetahui pemenuhan kesesuaian antara penerapan pasal, 

pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana dalam putusan Nomor : 
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518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. yang dilihat berdasarkan beberapa 

aspek yang tercantum dalam putusan tersebut, seperti jenis narkotika 

yang digunakan, berat barang bukti saat tertangkap tangan, lamanya 

penggunaan, serta putusan yang diberikan oleh hakim.  

2. Mengetahui pemenuhan kesesuaian antara penerapan pasal, 

pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. yang dilihat berdasarkan beberapa aspek 

yang tercantum dalam putusan tersebut, seperti jenis narkotika yang 

digunakan, berat barang bukti saat tertangkap tangan, lamanya 

penggunaan, serta putusan yang diberikan oleh hakim. 

3. Mengetahui dan melakukan pengkajian terhadap pemenuhan aspek 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dari perbandingan (studi 

komparatif) putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN dan 

putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. Meskipun pada dasarnya 

kedua putusan tersebut memiliki putusan pidana yang berbeda dengan 

beberapa klasifikasi kasus yang tidak jauh berbeda. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka Penulis berharap 

penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Aspek Akademis 

Hasil dari penelitian ini mampu menjadi sumbangan wacana 

pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pidana 
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khusus narkotika. Terutama terhadap perbedaan putusan majelis hakim 

yang didasarkan pada dakwaan yang sama guna terwujudnya aspek 

kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum. 

2. Aspek Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan 

pihak lembaga peradilan terkait tuntutan serta pertimbangan hakim 

yang menyebabkan timbulnya perbedaan putusan sebagaimana putusan 

Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya penelitian ini, maka Penulis berharap penelitian ini 

dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya : 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan beberapa 

pemahaman dan sumbangsih pemikiran mengenai penerapan pasal 

yang digunakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya serta 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim yang menimbulkan 

putusan berbeda dalam perkara yang memiliki kualifikasi yang tidak 

jauh berbeda. 

b. Bagi Instansi Penegak Hukum 
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Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan oleh instansi penegak 

hukum sebagai wacana untuk membenahi penegakan hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Bagi Masyarakat 

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi 

mengenai kesadaran hukum terhadap kasus-kasus yang berhubungan 

dengan narkotika terutama terhadap penyalahguna dan pecandu 

narkotika, serta sebagai wacana pengetahuan terhadap masyarakat 

mengenai penerapan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan 

hukum dalam putusan hakim. 

2. Kegunaan Teoritis 

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan 

pandangan, manfaat serta sumbangsih yang benar-benar berguna bagi 

pihak akademisi, instansi penegak hukum, masyarakat maupun 

penulis terhadap rangkuman permasalahan yang diangkat dalam karya 

tulis ini. 

 

F. Metode Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga 

membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian 

yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. 

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin 
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ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan 

menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi 

kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat 

dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk 

menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.9 Penulis menggunakan metode 

penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini diantaranya : 

1. Penelitian Hukum Normatif ( Normatif Legal Research) 

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan penulis maka penulis 

menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.10 

a. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah metode 

pendekatan Yuridis Normatif. Sesuai dengan rumusan masalah 

dalam karya tulis ini maka metode pendekatan yuridis normatif ini 

akan dibahas oleh penulis berdasarkan bahan hukum kepustakaan. 

b. Jenis Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum pertama dan sangat 

penting yang digunakan oleh penulis. Penulis akan 

menggunakan Putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. 

dan putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj, UU Nomor 35 

                                                           
       9 Zainudin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum (Cetakan keempat). Jakarta: Sinar Grafika. 
hal. 18 berdasarkan sumber dari Teuku Mohammad Radhie. Penelitian Hukum dalam Pembinaan 
dan Pembaharuan Hukum Nasional. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional ke 
III. (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974). hal. 14 
       10 Ibid., hal.24 
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Tahun 2009 Tentang Narkotika serta beberapa peraturan yang 

dimungkinkan penggunaannya dalam pembahasan. 

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumberdata yang 

memiliki posisi kedua, tepat setelah data primer. Sebagai data 

sekunder peneliti menggunakan beberapa sumber, diantaranya 

buku, jurnal, karya ilmiah maupun majalah serta surat kabar, 

artikel, putusan dan pendapat para ahli yang memiliki relevansi 

terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Merupakan bahan hukum penunjang yang dapat digunakan 

penulis sebagai bahan hukum penunjang untuk dijadikan 

sebagai penjelasan maupun petunjuk mengenai sumber hukum 

primer dan sumber hukum sekunder, seperti ensiklopedi, 

kamus dan lain sebagainya. 

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

1) Studi Dokumen, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji 

tentang putusan pengadilan, melakukan pengkajian dari 

beberapa sumber yang berkaitan erat dengan putusan Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. Kedua putusan tersebut didapatkan 

oleh penulis dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung 

pada kolom Pidana Khusus milik Pengadilan Negeri Seleman 

dan Pengadilan Negeri Kepanjen. 
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2) Studi Pustaka, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dari 

beberapa sumber data kepustakaan (library research) yang 

berhubungan dengan putusan Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. Pada studi pustaka ini maka penulis 

akan mengaitkan putusan tersebut dengan aspek kepastian, 

keadilan dan kemanfaatan hukum yang akan dilihat dari penulis 

dari segi barang bukti, lamanya penggunaan, pasal yang 

didakwakan, pertimbangan hakim hingga pengenaan pasal 

yang diputus oleh hakim terhadap kedua putusan tersebut. 

Bukan hanya itu akan tetapi penulis juga akan menganalisis 

kedua putusan tersebut apakah sesuai antara dakwaan dengan 

pasal yang digunakan hakim dalam putusan atau putusan 

tersebut dan putusan tersebut telah sesuai dengan kebebasan 

hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. 

d. Teknik Analisa Bahan Hukum 

1) Analisa Isi, berdasarkan teknik ini penulis akan melakukan 

analisis mengenai isi berdasarkan kesesuaian penerapan pasal, 

pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. 

3) Analisa Perbandingan, analisa yang biasanya juga disebut 

sebagai comparative analysis ini akan dilakukan oleh penulis 



14 
 

 
 

dengan cara membandingkan kedua kasus hukum narkotika 

dalam putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan 

putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. Kedua putusan 

tersebut memiliki klasifikasi kasus yang sama, dakwaan yang 

sama, cara penangkapan yang sama akan tetapi memiliki 

putusan yang berbeda. Inilah yang akan dibandingkan oleh 

penulis sehingga menjadi suatu penelitian yang dapat 

memberikan kejelasan terhadap permasalahan hukum tersebut. 

4) Analisa Kesesuaian, analisa dengan teknik ini akan digunakan 

oleh penulis setelah melakukan analisa isi, analisa 

perbandingan dan akan dilanjutkan dengan analisa kesesuaian. 

Analisa kesesuaian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan 

untuk melihat putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. 

dan putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. telah sesuai 

atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

G. Sistematika Penulisan 

1. Bab 1 : Pendahuluan 

Dalam penelitian ini Penulis membagi pendahuluan dalam 

beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang, sebagai 

penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh 

Penulis. Rumusan masalah dibagi menjadi tiga permasalahan, yang 

akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. Tujuan, 
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merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam 

membuat penelitian hukum ini. Manfaat penelitian yang terdiri dari  

aspek akademis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan 

mengenai siapa dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari 

penelitian ini, serta kegunaan penelitian. Tinjauan Pustaka merupakan 

penggunaan beberapa teminologi yang akan digunakan oleh Penulis 

guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Metode 

Penulisan yang digunakan oleh Penulis merupakan yuridis normatif 

yang akan dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dalam 

melakukan analisis mengenai putusan Nomor : 

518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan putusan Nomor : 

218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. 

2. Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka maka batasan yang dibuat oleh Penulis 

dengan menggunakan beberapa terminologi, akan diuraikan dan 

dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat 

para ahli yang akan didapatkan oleh penulis dalam penelitian 

kepustakaan. 

3. Bab 3 : Pembahasan 

Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis, 

dalam bab pembahasan maka semua pokok permasalahan yang 

diangkat oleh penulis akan diuraikan dan dijabarkan secara jelas oleh 

Penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh Penulis. 
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4. Bab 4 : Penutup 

Kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan oleh 

Penulis terhadap permasalahan yang diangkat terdapat dalam bab 

penutup yang akan menjadi masukan bagi instansi penegak hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

 


