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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang selanjutnya ditulis KUHAP, tidak 

menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian Hukum Acara Pidana secara 

umum, akan tetapi lebih menekankan pada bagian-bagiannya seperti 

penyidikan, penuntutan, praperadilan, mengadili, putusan pengadilan, upaya 

hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan yang lainnya. 

Hakekat hukum acara pidana sebaiknya kita melihat beberapa 

pendapat para sarjana diantaranya Andi Hamzah, yang mendefinisikan hukum 

acara pidana pada ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya mulai pada mencari 

kebenaran, penyelidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh 

jaksa.1 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian hukum acara pidana ialah: 

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu 

merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara 

bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, 

1 Andi Hamzah, 2000, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

hlm. 3 
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kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara 

dengan mengadakan hukum acara pidana”.2 

Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan yang 

memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagai berikut: 

a. Tindakan apa yang diambil apabila ada dugaan, bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.  

b. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya, dan cara bagaimana 

melakukan penyelidikan terhadap pelaku. 

c. Apabila telah diketahui pelakunya, maka penyelidik perlu menangkap, 

menahan, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau 

dilakukan penyidikan. 

d. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu 

tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, 

menggeledah badan atau tempat-tempat yang diduga ada hubungannya 

dengan perbuatan tersebut. 

e. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh 

polisi, maka berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan negeri, yang 

                                                           
2 Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm.10 
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selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh 

hakim sampai dijatuhkan pidana.3 

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran 

materiil (materiele waarheid, substantial truth) dan perlindungan hak asasi 

manusia (protection of human rights). Para penegak hukum mulai dari Polisi, 

Jaksa, sampai pada Hakim dalam menyelidik, menuntut, dan mengadili perkara 

senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal yang benar-

benar terjadi. Maka diperlukan petugas petugas yang handal, jujur, dan 

berdisiplin tinggi serta tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan.4 

Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen dalam bukunya Leerboek van her 

Nederlandse Straf Frocesrecht, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara 

pidana ialah: 

a. Mencari dan menemukan kebenaran; 

b. Pengambilan putusan oleh hakim; 

c. Pelaksanaan daripada putusan. 

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah mencari 

kebenaran karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi berikutnya, kemudian 

setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan 

                                                           
3 Mochamad Faisal Salami, 2001, Hukum Acara Pidana dan Praktik, Bandung, Mandar Maju, 

hlm. 3 
4 Waluyadi, 1999, Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan 

Khusus), Mandar Maju, Bandung, hlm.24 
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bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan 

tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Bagaimanapun tujuan hukum 

acara pidana adalah mencari kebenaran merupakan tujuan antara, dan tujuan 

akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, 

keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.5 

B. Tinjauan Umum Justice Collaborator 

1. Sejarah Justice Collaborator 

lahirnya Undang-Undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku 

yang bekerjasama (Justice Collaborator) dengan penegak hukum pertama kali 

diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Fasilitasi tersebut tak 

lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta 

(sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso 

Sisilia).6 

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap seorang saksi dapat 

dilakukan bagi saksi yang berada di bawah perlindungan dan pengawasan 

Bureau of Prison yang mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengatur 

persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi, kemudian 

US Marshal Service yang dalam hal ini bertindak melakukan penilaian saksi 

yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan dan melakukan 

                                                           
5 Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 8,9 

6http://repository.usu.ac.id, di akses pada pada tanggal 6 Februari 2018. 

http://repository.usu.ac.id/
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perlindungan dalam keadaan yang mendesak.7  

Di Indonesia, pengaturan mengenai Justice Collaborator terdapat 

dalam beberapa pengaturan. Justice Collaborator diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang perkembangan ide Justice Collaborator 

sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Nations 

Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi 

Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan 

United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Kemudian diatur juga dalam SEMA No. 

14 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. 

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations 

Convention Against Transnasional Organized Crime melalui Undang- Undang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional 

Terorganisir (United Nations Convention Against Transnasional Organized 

Crime/UNCATOC). Kedua Konvensi PBB ini, yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia, merupakan dasar hukum yang melatar belakangi lahirnya ide tentang 

Justice Collaborator dalam peradilan pidana. Selain dari ketentuan Konvensi 

di atas, ada hal-hal lain yang melatar belakangi lahirnya Justice Collaborator 

di Indonesia yaitu karena kesulitan para penegak hukum untuk mengumpulkan 

                                                           
7 Diakses melalui http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan justice 

collaborator_24.html, di akses pada tanggal 24 Mei 2018. 

http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan
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saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara pidana. Hal ini dilatarbelakangi 

karena kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam proses 

beracara mulai dari penyelidikan sampai di pengadilan, sehingga banyak yang 

enggan untuk menjadi saksi. Sebagaimana diketahui alat bukti keterangan saksi 

merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh 

dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti 

keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selau bersandar 

kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping 

pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian 

dengan alat bukti keterangan saksi.8 

2. Pengertian dan Pengaturan Hukum Justice Collaborator di Indonesia 

Justice Collaborator dalam Recommendation Rec (2005) 9 of the 

Committee of Ministers to member states on the rotection of witnesses and 

collaborators of justice disebutkan bahwa, (terjemahan): Justice Collaborator 

adalah setiap orang yang menghadapi tuntutan kriminal atau sudah ditetapkan 

untuk mengambil bagian dalam asosiasi tindak pidana atau organisasi tindak 

pidana lainnya atau khususnya korupsi, tetapi dia setuju untuk bekerjasama 

dengan pejabat-pejabat peradilan pidana dengan memberikan kesaksian 

mengenai asosiasi atau organisasi tindak pidana atau tentang segala tindak 

                                                           
8 M. Yahya Harahap, 2013, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika 

Offset, hlm. 286. 
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pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan 

kejahatankejahatan serius lainnya.9 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Justice Collaborator dan Saksi 

Republik Albania (Republic of Albania The Assembly Law No. 9205, Dated 

15/03/2004 on The Justice Collaborators and Witness Protection), pada 

dasarnya Justice Collaborator dalam Undang-Undang Republik Albania 

diartikan sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau 

seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan 

penanganan perlindungan yang khusus karena yang telah bekerjasama 

memberikan keterangan dan pernyataan yang dilakukan selama proses 

persidangan pidana.10 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlndungan 

Saksi dan Korban telah diatur mengenai pengertian saksi pelaku atau disebut 

sebagai Justice Collaborator. Pasal 1 ayat (2) berbunyi : “Saksi pelaku adalah 

tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum 

untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. 

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi 

Whistleblower dan Justice Collaborator, diaturlah pengertian Justice 

                                                           
9 Aditya Wisnu Mulyadi, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice 

Collaborator dalam tindak pidana korupsi, Tesis, Program Pascasarjana, Denpasar: Universitas 

Udayana, hlm. 81. 
10 Ibid, hlm. 65 
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Collaborator yang secara yuridis dapat ditemukan pada surat edaran tersebut. 

Dalam SEMA tersebut, Justice Collaborator dimaknai sebagai salah satu 

pelaku tindak pidana tertentu, mengetahui kejahatan yang dilakukannya, tetapi 

bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi 

dalam proses peradilan. 

Pengertian tindak pidana tertentu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 

yaitu berupa tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, 

tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang 

bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius 

terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : 

M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 

Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang 

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

juga dijelaskan mengenai Justice Collaborator yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang 

berbunyi : “Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai 

pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum 



24 
 

untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak 

pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak 

hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”. 

3. Justice Collaborator Sebagai Alat Bukti  

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 

yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian 

perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, 

“tiada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan 

saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu 

didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di 

samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan 

pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.11 

Dalam peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, 

Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), dan Mahkamah Agung (MA) justice collaborator diartikan sebagai 

seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku, tetapi mau 

bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar 

suatu perkara. Sehingga dengan demikian, muncul pembuktian 

                                                           
11 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta,Sinar Grafika, 

Hlm.286. 
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alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan 

hakim karena memperoleh keterangan dalam pembuktian saksi berasal 

dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator). 

 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan adagium 

”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa 

yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam 

doktrin berbagai pendapat para pakar hukum tentang apa yang sebenarnya 

dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel 

dan Pompe. 

Hamel mengatakan bahwa : ”Strafbaarfeit adalah kelakuan orang 

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan 

kesalahan”. 10 Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah 

sebagai berikut : ”Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran 

norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.12 

                                                           
12 Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-

174. 
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Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari 

kata ”straf” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan 

”wordt gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak 

setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang 

inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”wordt gestraft”. Jika 

”straf” diartikan ”hukuman” maka strafrecht seharusnya diartikan dengan 

hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa 

”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum 

perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang 

maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim 

dalam lapangan hukum perdata.13 Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” 

berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan 

hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (berechten). Menetapkan hukum 

untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan 

tetapi juga hukum perdata.14 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan 

yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh 

mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu 

                                                           
13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. 

Alumni, Bandung. hlm.1. 
14 Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman, Purwokerto. hlm.3. 
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nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.15 Sir 

Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti 

pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana 

karena suatu kejahatan.16 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu 

pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian 

yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap 

istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana 

dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, 

sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan 

pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini 

bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti 

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan 

sebagai ”hukuman”.17 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau 

misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari 

pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. 

                                                           
15 Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. hlm. 22. 
16 Ibid. Muladi.hlm 45. 
17 Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37. 
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Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang 

dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan 

atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan 

pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan 

bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan 

yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan 

mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan 

atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat 

melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku 

perbuatan tersebut.18 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 Menurut KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II 

dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak 

mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana 

undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai 

tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa 

kejahatan adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun 

                                                           
18 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi 

dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137. 
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tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah 

dirasakan sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan 

pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya 

melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang 

menentukan demikian.19 

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengklasifkasikan tindak 

pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu alam buku kedua dan buku 

ketiga masing-masing menjadi kelompok pelanggaran dan kejahatan. 

Kemudian bab-banya di kelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi 

oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana tersebut.20 

Adapun ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada 

pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari : 

a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, 

sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana. 

b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana 

kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak 

pidana pelanggaran tidak dipidana. 

c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana 

menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, 

sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku. 

                                                           
19 Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.71. 
20 Teguh Prasetyo.2010. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.58.   
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d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya 

diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum 

Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran 

jabatan. 

e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak 

penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada 

kejahatan. 

f. Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), system penjatuhan 

pidana dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang 

diperberat, sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan 

sistem kumulasi murni. 

1.1. Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materiil 

a. Tindak pidana formil  

  Tindak pidana formil  adalah tindak pidana yang 

dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang 

dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan 

delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak 

dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : 

Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai 

perbuatan yang berwujud „mengambil barang‟ tanpa 

mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. 

b. Tindak Pidana Materill 
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  Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana 

yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang 

dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai 

jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan 

itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang 

Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang 

„mengakibatkan matinya‟ orang lain. Terdapat tindak pidana 

formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang 

penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang 

dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga 

menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau 

membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.21 

1.2. Tindak Pidana Dolus dan Culpa 

a. Tindak pidana dolus  

  Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat 

unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP 

tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang 

kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir.  

b. Tindak pidana culpa 

                                                           
21digilib.unila.ac.id/578/7/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal juni 2018 
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  Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat 

unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP 

tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka. 

1.3. Tindak Pidana Comissionis dan Tindak Pidana Omissionis 

a. Tindak pidana Comissionis  

   Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang 

berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang 

untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota 

tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 

KUHP.  

b. Tindak pidana Omisionis  

   Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang 

berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut 

sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.22 

Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang 

yang perlu ditolong. 

1.4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa (bukan aduan) 

 Tindak pidana yang penuntutanya hanya di lakukan atas dasar 

adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau 

terkena.misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan.  

                                                           
22 Moeljatno, Op, Cit, hlm.129 
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 Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute yang 

penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative 

di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan 

korban, misalnya pencurian dalam keluarga, Pasal 367 ayat (2) dan (3) 

KUHP.23 

- Tindak Pidana Communia 

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat 

dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang 

diberlakukan pada semua orang.  

- Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat 

dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.24 Contoh : Pasal 346 

KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya 

sendiri. 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya 

dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut 

dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih 

luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) 

                                                           
23 Teguh Prasetyo.loc,Cit, Hlm.61. 
24 Moeljatno, Op, Cit, Hlm.131 



34 
 

dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 

KUHP.25 

 Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada 

umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur 

”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari pelaku itu 

harus dilakukan.26 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);  

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  

                                                           
25 Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43. 
26 Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183. 
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP;  

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP; 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :  

f. Sifat melanggar hukum;  

g. Kualitas si pelaku;  

h. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.27 

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) 

ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak 

pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.  

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : 

1. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa 

pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah ”Een strafbaar gestelde, 

onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een 

toerekeningsvatbaar persoon”.  

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-

unsur tindak pidana menurut Simons adalah : 

                                                           
27 Lamintang, 1984.Op.cit., hlm. 184. 
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1.1 Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan);  

1.2 Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); 

1.3 Melawan hukum (onrechtmatig); 

1.4  Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad); 

1.5 Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsyatbaar 

persoon).28 

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya 

unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah : 

1)  Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;  

2)  Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;  

3)  Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan 

itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”openbaar” atau ”dimuka 

umum”. 

Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :  

1) Orangnya mampu bertanggung jawab;  

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari 

perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu 

dilakukan.29 

                                                           
28 Ibid., hlm. 184. 

29 Sudarto, 1990/1991. Loc. cit 
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2.  J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan 

yang memenuhi rumusan delik :  

1) Bersifat melawan hukum; dan  

2)  Dilakukan dengan kesalahan30 

3. Van Hamel, menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en 

mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten. 

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah : 

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;  

2) Bersifat melawan hukum;  

3) Dilakukan dengan kesalahan dan  

4) Patut dipidana.31 

Dari pendapat para pakar hukum yang beraliran monistis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal 

responsibility dalam suatu tindak pidana. 

Terkait unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang 

berpandangan dualistis adalah sebagai berikut : 

1. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif strafbaarfeit adalah tidak 

lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi 

                                                           
30 Sudarto, 1990/1991. Loc. cit 
31 Sudarto, 1990/1991. Loc. cit 
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perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan 

dengan kesalahan dan diancam pidana. 

2. Moeljatno, memberikan arti tentang strafbaarfeit, yaitu sebagai perbuatan yang 

diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk 

adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 

1) Perbuatan (manusia);  

2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat 

formil) dan  

3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang 

tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat meteriil pun harus ada 

pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut 

dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat 

tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh 

masyarakat. 

Kedua pandangan pakar hukum tersebut yang beraliran dualistis dapat 

di Tarik kesimpulan bahwa terdapat pemisahan antara criminal act dan criminal 

responsibility.32 

Berdasarkan dua pandangan aliran hukum tersebut antara aliran monistis 

maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam 

                                                           
32 Ibid., hlm. 27. 
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menentukan adanya pidana. Apabila seorang pakar menganut paham salah 

satunya, maka seyogianya paham tersebut dilaksanakanya secara konsekuen, 

agar tidak terjadi kekacauan pengertian di antara paham lain. Bagi yang 

berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat 

dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum 

mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat 

pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku 

pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk 

pengenaan pidana harus lengkap adanya. 

4. Pertanggung Jawaban Pidana 

 Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia 

tidak mampu bertanggung jawab. Bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu 

bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan 

bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti 

kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 

KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya 

atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.  

 Pasal 44 KUHP tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab 

harus ada:  
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a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 

yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; 

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.33 

 Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan 

yang diperbolehkan dan yang tidak.Yang kedua adalah faktor perasaan atau 

kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas 

mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya 

orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang 

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP, 

ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam 

tumbuhnya.34 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Chairul Huda, 2006,Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada 

pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media. Jakarta,hlm. 165. 
34 Ibid,Chairul Huda. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Saksi 

Pengertian Saksi  

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, oleh karena itu jika ditinjau 

kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang 

utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang 

diperiksa.35 maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat 

dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, atau orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu pidana yang didengarnya, dilihat, atau dialaminya sendiri.36 

b. Berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia atau Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan Saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat 

sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah Keterangan saksi 

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan 

dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya 

itu. 

                                                           
35 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Sumur,1977)., hlm.110. 

36 Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 1246.   
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c. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan 

“Saksi yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang hal-hal yang 

ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui yang berkenan dengan 

suatu tindak pidana.” 

Di sisi lain masih banyak praktisi hukum yang mengartikan saksi 

berdasarkan penelitiannya masing-masing akan tetapi Pengertian saksi itu 

sendiri masih memiliki unsur yang sama dalam penjabarannya, sehingga jika di 

Tarik kesimpulan  maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat seseorang dapat 

dikatakan sebagai saksi yakni: 

b. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri 

suatu tindak pidana. 

c. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana 

d. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung 

menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 

tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
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sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal 

di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya 

dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan 

sebutan madat.37 

Sehubungan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, 

bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :“Narkotika 

adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan 

ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, 

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek 

stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.38 

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika 

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 

dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan 

ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-

                                                           
37 Wijaya Rahmat, Skripsi, 2015, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana  Narkotika yang di 

Lakukan Oleh Pegawai negeri Sipil”,(Makasar:Universitas Hasanudin), hlm,27. 
38 Mardani, 2008. Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.80. 
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undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak 

kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana 

di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau 

narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka 

apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah 

merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari 

pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa 

manusia.39 

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-kepentingan 

pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri Kesehatan dapat memberi 

ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli 

atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun 

menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.40 

Sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika, Sumarno 

Ma’sum, mengemukakan bahwa faktor terjadinya penyalagunaan narkotika 

secara garis besar dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 

1. Barang tersebut sangat mudah diperoleh baik secara sah atau tidak sah, 

di samping itu, status hukumnya yang masih lemah, serta obatnya 

mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi; 

                                                           
39 Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan. Jakarta. 
40 Soedjono Dirjosisworo.1990. hukum narkotika di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya bakti. 
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2. Faktor kepribadian, yang meliputi perkembangan fisik dan mental yang 

labil, kegagalan dalam meraih cita-cita, masalah cinta, prestasi, jabatan 

dan lainlain, menutup diri cara lari dari kenyataan, kekurangan 

onformasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan 

sensasi yang penuh resiko dalam mencarai identitas diri, kurangnya rasa 

disiplin serta kepercayaan agamanya sangat minim; 

3. Faktor lingkungan, yang meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, 

masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggungjawab orang tua, 

kurangya pencerahan dari orang tua, pengangguaran, serta sanksi 

hukum yang lemah.41 

Menurut Luthfi Baraza, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya 

penyalahgunaan serta ketergantungan narkotika yaitu pendekatan 

oragnobiolgik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut 

tidaklah berdiri sendiri – sendiri melainkan berkaitan satu sama lain. Dari sudut 

pandang oragnobiolgik, (susunan syaraf pusat otak) terjadi adiksi (ketagihan) 

hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu ganguan 

mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah dan 

kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran, efektif (alam perasaan/emosi) 

                                                           
41 Sumarno Ma’sum, 1987. Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat. CV. 

Mas Agung, Jakarta.hlm. 134. 
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dan psikomotor (perilaku) , yang disebabkan efek langsung terhadap susunan 

syaraf pusat (otak).42 

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang 

dengan terus menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori 

adaptasi sekuler (neuroadaptation), tubuh beradaptasi dengan menambah 

jumlah teseptor dan sel-sel syarat bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang 

masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai 

gejalagejala putus obat. Gejala putus obat itu memaksa orang untuk 

mengulangi pemakaian obat tersebut.43 

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika 

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai 

berikut : 

a. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, 

menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau 

bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112) 

b. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 

golongan I (pasal 113); 

                                                           
42 Luthfi Baraza, Tanpa tahun. Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika. Makalah 

disampaikan dalam Seminar Narkotika di SMK IPTEK, Jakarta. hlm. 90. 
43 Ibid, Luthfi Baraza. 



47 
 

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

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

golongan I (pasal 114); 

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

golongan I (pasal 115); 

e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika 

golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116); 

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

menyediakan narkotika golongan II (pasal 117); 

g. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118); 

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

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

golongan II (pasal 119); 

i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

golongan II (pasal 120); 

j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika 

golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121); 

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

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III 
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(pasal 122); 

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

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III 

(pasal 123); 

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

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

menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124); 

n. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

golongan III (pasal 125); 

o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika 

golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126); 

p. Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1) 

- Narkotika golongan I bagi diri sendiri 

- Narkotika golongan II bagi diri sendiri 

- Narkotika golongan III bagi diri sendiri 

q. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang 

sengaja tidak melapor (pasal 128); 

r. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129) 

- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan precursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

- Memprodukis, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
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precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor 

Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai 

berikut : 

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

waktu tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan 

(pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran 

(bagi warga Negara asing). 

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara 

minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup. 

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif 

(terutama penjara dan denda); 

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal 

khusus (penjara maupun denda); 

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan 
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permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh 

korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan 

apabila ada pengulangan (recidive). 

Menurut Barda Nawawi Arief,kebijakan kriminalisasi dari Undang 

undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang- 

undang itu, terutama tujuan :44 

a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, 

dan 

b. Memberantas peredaran gelam Narkotika dan Psikotropika 

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis 

narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan 

dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika, seperti terurai di bawah ini.  

1. Narkotika Golongan I  

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah 

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi 

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  

2. Narkotika golongan II  

                                                           
44 Wijaya Rahmat, Skripsi, Op.cit hlm 46. 
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Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 

II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan 

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

3. Narkotika Golongan III  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 

III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah di tetapkan dalam 

lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

sebagaimana terurai di bawah ini.45 

4. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Khusus 

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut 

delicti propria. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau 

kualifikasi tertentu.46 Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana 

khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun 

pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, 

                                                           
45 Wijaya Rahmat, Skripsi, Op.cit. hlm 28. 
46 Hariman Satria 2004, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Yogyakarta: UII Press, hlm. viii. 
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Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus 

mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat 

substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum 

tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana 

umum. 

Sejalan dengan Teguh Prasetyo, Azis Syamsudin berpendapat bahwa 

hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang 

bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang 

khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana 

khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara 

hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan 

pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, 

pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.47 

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam 

Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana 

itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum 

tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang 

diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri.  

Tidak ada pendefisian Tindak Pidana Khusus secara baku. 

Berdasarkan MvT dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat 

                                                           
47 Azis Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9. 



53 
 

diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan 

tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana 

khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang 

khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, 

tuntutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari 

ketentuan yang dimuat dalam KUHP.48 

Tindak pidana khusus itu sangat merugikan masyarakat dan negara, 

maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih 

luas kepada penyidik dan penuntut umum, hal ini agar dapat mencegah 

kerugian yang lebih besar.49  

 

                                                           
48 Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13. 
49T.N. Syamsah, 2011, Tindak Pidana Perpajakan, Bandung: Alumni, hlm.52. 


