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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA, PEMIDANAAN, DAN TINDAK 

PIDANA NARKOTIKA 

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

A.1. Pidana

A.1.1. Istilah Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai 

sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan 

istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan 

hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Adapun pendapat 

para ahli menenai istilah “pidana” secara etimologi, antara lain:  

1. Menurut Moelyatno, mengatakan bahwa:

Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah  

“dihukum” yang berasal dari perkataan “woedt gestraf” merupakan 

istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan 

istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, 

yaitu “pidana” untuk menggantikan kata ”straf” dan “diancam 

dengan pidana” untuk menggantikan kata “wordt gestraf. 

Menurutnya, kalau “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” 

seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau 

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

hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan 
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hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab 

mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata. 

 2. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa:  

“Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat 

diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang 

hukumnya” (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa 

tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga 

hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” 

dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara 

pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau 

“pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian, 

menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan 

untuk pengganti kata “starft” namun istilah “pidana” lebih baik 

digunakan daripada “hukuman”.  

3. Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa:  

Berkaitan dengan istilah Pidana. Jimly Asshiffiqie mengikuti 

pendapat Sudarto dan juga menggunakan istilah “pidana” bukan 

“hukuman” ataupun “hukuman pidana”.

7 
A.1.2. Definisi Pidana 

Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar 

  antara lain:  

  

                                                             
7 Jimly Asshiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Angkasa, Hlm. 15. 
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 1. Sudarto, menyatakan bahwa:  

Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai 

nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, 

sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.  

2. Van Hamel, mengatakan bahwa:  

 Hukum positif, arti dari pidana atau straf adalah suatu 

penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 

kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 

negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi 

seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 

telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan 

oleh negara.  

3. Simons, menyatakan bahwa:  

 Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh 

Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran 

terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah 

dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.  

4. Algra Jassen menyatakan bahwa:  

 Pidana atau straf merupakan alat yang dipergunakan oleh 

penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah 

melakukan seuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi 

dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari 
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perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, 

kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah 

melakukan suatu tindak pidana.  

  5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa:  

 Pidana adalah “reaksi atas delik dan ini berwujud suatu 

nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu. 

6. Fritzgerald, mengatakan bahwa:  

 Punishment is the auhoritative infliction of suffering for an 

offense. (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang 

terhadap sebuah pelanggaran)  

7. Ted Honderich, mengatakan bahwa:  

 Punishment is an the authority’s infliction of penalty 

(something invloving deprivation or distress) on an offender for 

an offense. Artinya yaitu: Pidana adalah hukuman dari pihak 

yang berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan/penderitaan) 

terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran.  

8. H.L.A. Packer, mengemukakan 5 karakteristik pidana, yaitu:  

a. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa 

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;  

b. Pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan;  

c. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan 

kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya;  
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d. Pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi 

oleh masyarakat terhadap pelanggar;  

e. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang 

berwenang.  

9. Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah tanggung jawab sosial 

dimana:  

a. Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;  

b. Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas 

nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum;  

c. Merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan;  

d. Perwujuduan pencelaan terhadap pelanggar.  

10. Bonger mengemukakan:  

Pidana adalah “mengenakan suatu penderitaan karena orang 

itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan 

masyarakat”.  

11. H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana merupakan salah satu 

unsur yang esensial di dalam hukum pidana. Pidana itu harus:  

a. Mengandung penderitaan atau kosenkuensi lain yang tidak 

menyenangkan;  

b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka 

benar melakukan tindak pidana;  
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c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar 

ketentuan umum;  

d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak 

pidana;  

e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan 

ketentuan sustu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak 

pidana tersebut. 

 12. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno:  

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada 

hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya 

adalah: Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan 

untuk tertib” (tot de orde reopen). Pidana pada hakikatnya 

mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi 

tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik 

(conflictoplossing). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari 

perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik 

yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama 

manusia.8 

A.2. Pemidanaan 

A.2.1.  Definisi Pemidanaan 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 

juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 

                                                             
8 Dwi Priyatno, 2007, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 
Hlm. 8-9. 
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pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” 

diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana 

materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan 

kedua hal tersebut sebagai berikut :  

a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 

berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap 

perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.  

b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 

diperhatikan pada kesemptan itu.  

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum 

pidana formil sebagai berikut : 

a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 

menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 

pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 

dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran 

pidana.  

b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 

mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap 

pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan 

kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil 
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diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta 

mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 9 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil 

berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, 

sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur 

cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.  

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 

dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan 

itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, 

korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut 

juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah 

berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan 

orang lain takut melakukan kejahatan serupa.  

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 

upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian 

pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat 

beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :  

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.  

                                                             
9 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 2 
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A.2.2. Sistem Pemidanaan di Indonesia 

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia 

adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam 

KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 

tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang 

ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, 

UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, 

UU no. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda 

dalam KUHP.  

Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan zaman penjajahan 

belanda sudah tidak dipakai lagi di Negara kita, tapi sistem 

pemidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, meskipun 

dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.  

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang 

biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan 

sekarang yakni dalam KUHP : 

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam 

tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai 

terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka 

bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik 

tembok penjara.  

2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 

kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.  
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Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam 

saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok 

diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan.  

Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan 

seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti 

penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya 

dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan 

mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat 3 

(perampasan atas barang sitaan dari orang yang bersalah) dan Pasal 40 

(pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).  

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima 

tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh tahun, 

yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati,pidana 

seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Atau antara 

pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu 

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) sedangkan 

minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu hari dan 

paling lama lima belas hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 

(2) KUHP.  

Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu 

tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, 

dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, 

atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana 
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kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 

KUHP. 

A.2.3. Tujuan Pemidanaan 

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakekanya merupakan 

tujuan umum negara. Sehubungan dengann hal tersebut, maka politik 

hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Sudarto 

mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah: 

a. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan 

kejahatan orang banyak (general preventie) maupun 

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatann 

agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special 

preventie)  

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah 

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang 

baik tabiatnya, sehinga bermanfaat bagi masyarakat. 

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman 

negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar 

terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berstudi 

baik dan berguna.dan untuk menghilangkan noda-noda yang 

diakibatkan oleh tindak pidana. 
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Romli Atmasasmita mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori 

retributif tujuan pemidanaan adalah: 

a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik 

peasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. 

Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan 

alasan untuk menuduh tidak menghaargai hukum Tipe restributif 

ini disebut vindicative. 

b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku 

kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman 

yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari 

orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima 

ganjarannya. Tipe restributif ini disebut fairness. 

c. Pemidaaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya 

kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the 

offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe restributifini disebut 

dengan proportionality.10 

M. Shoelehuddin mengemukakan sifat dari unsur-unsur pidana 

berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu: 

a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung 

tinggi harkat dan martabat seseorang. 

b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat 

orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 

                                                             
10 Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Mandar 
Maju, Hlm. 83-84 
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menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan 

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. 

c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil 

(baik oleh terhukum maupun oleh korban penanggulangan 

kejahatan)11 

Dari unsur yang dikemukakan oleh M. Solehudin telah jelas 

dipaparkan bagaimana tujuan pemidanaan dilaksanakan untuk 

masyarakat bernegara. Bukan hanya hukuman saja atau sekedar 

punishment tetapi pada poin (b) yaitu edukatif, pemidnaan 

dilaksanakan untuk merubah atak memberikan suatu pelajaran kepada 

masyarakat sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan 

dalamm bermasyarakat. Hal ini tentu saja ditujukan untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dari rasa tidak aman yang timbul akibat 

suatu tindak pidana. 

 

 

 

 

Tujuan Pemidanaan ini memiliki 3 teori, yaitu: 

a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldings 

Theorien) 

                                                             
11 Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih,2010,  Hukum Korporasi Rumah Sakit, Yogyakarta Hlm. 
13. 
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Pada intinya, teori absout atau teori pembalasan ini adalah 

apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka orang 

tersebut harus diberikasn suatu pembalasan yang setimpal agar 

orang tersebut tidak mengulangi perbuatanyya kembali. Bahkan 

Emmanuel Kant menyebutkan bahwa “apabila seseorang telah 

membunuh orang lain, maka orang tersebut harus dibunuh pula”12 

Jadi, teori pembalasan ini adalah teori yang berpatokan bahwa 

bukan dengan cara dikembalikan atau diberi edukasi agar orang 

tersebut tidak kembali melakukan suatu tindak pidana, namun juga 

harus diberikan suatu pembalasan agar orang tersebut mengerti 

bagaimana posisi korban. 

b. Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien)/ (De Relatieve 

Theorien) 

Berbeda halnya dengan teori absolut atau teori pembalasan, 

teori tujuan disini lebih menitikberatkan kepada mendidik orang 

agar tidak melakukan suatu tindak pidana dengan cara 

menakut-nakuti orang agar orang tersebut tidak melakukan delik.  

Mengacu kepada Tujuan dari pidana, menuurut Wirjono 

Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa 

keadilan. Selanjutnya ia mengatakan, “Di antara para sarjana 

hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah”:  

                                                             
12 Prof. Dr. A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar, Pustaka Refleksi, Hlm. 81 



 28 

1) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, 

baik menakut-nakuti orang banyak (generale preventie), 

maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan 

kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan 

lagi (speciale preventie) 

2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah 

menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang 

yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.13 

c. Teori gabungan (Vernegins Theorien) 

 Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan 

bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan 

namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan 

penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu 

unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan 

mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada. 

  

                                                             
13 Pipin Syarifin, 2008, Hukum Pidana DI Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, Hlm. 22  
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Beribicara tentang masalah dari tujuan pembinaan narapidana 

tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan 

pemidanaan. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dari sistem 

pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan 

tahap-tahap: admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. 

1. Tahap Admisi/Orientasi 

Tahap admisi dimaksudkan agar narapidana mengenal 

tujuan hidup dan bertujuan agar lebih menghargai hidup sebagai 

kodrat manusia. Dan mengerti cara bagaimana hidup dengan 

baik. Serta mengerti apa yang menjadi tujuan mengapa orang 

tersebut dibina.  

2. Tahap Pembinaan 

Tahap pembinaan ditujukan agar narapidana mendapatkan 

suatu binaan agar tidak lagi melakukan perbuatan atau tindak 

pidana kembali. Serta mengerti apa yang tidak boleh dilakukan 

atau melanggar undang-undang dan apa sanksi dari perbuatan 

tersebut. 

3. Tahap Asimilasi 

Tahap asimilasi adalah tahap persiapan pemulangan 

narapidana. Pada tahap ini narapidana dipersiapkan sebaik 

mungkin untuk melakukan suatu resosialisasi kepada 

masyarakat. Sehingga narapidana dapat melakukan sosialisasi 

dengan masyarakat pasca pembinaan. 
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A.3. Tindak Pidana 

A.3.1. Definisi Tindak Pidana Menurut Kamus 

Pengertian Tindak Pidana menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pengertian dari redaksional Tindak adalah suatu 

langkah atau perbuatan. Sedangkan redaksional Pidana adalah 

kejahatan. Sehingga apabila dapat ditarik kesimpulann bahwa Tindak 

Pidana menurut KBBI yaitu suatu perbuatan yang memiliki unsur 

suatu kejahatan.14 

Namun jika kita melihat Tindak Pidana secara kriminologi yang 

bersifat sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang 

merugikan masyarakat (dalam hal ini terdapat korban) dan suatu pola 

tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Jadi 

secara kriminologis sosiologis, tindak pidana merupakan suatu 

perbuatan yang menyalahi aturan norma yang ada di masyarakat 

secara kongkret.15 

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang definisi tindak 

pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan pandangan dari 

beberapa ahli hukum, antara lain: 

a. D.Simons, mengatakan bahwa: 

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya 

                                                             
14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001 
15 Muhammad Mustafa, 2007, Kriminologi, Depok, FISIP UI PRESS, Hlm. 16 
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dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum.  

b. J.Bauman, mengatakan bahwa:  

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi 

rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 

kesalahan.  

c. Moeljatno, mengatakan bahwa:  

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan 

pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.16 

A.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

 Unsur-unsur Tindak Pidana antara lain: 

1. Suatu perbuatan manusia;  

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang;  

3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; dan  

4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena 

melakukan perbuatan tersebut.  

Alasan Simons apa sebabnya strafbaar feit harus dirumuskan 

seperti di atas adalah karena:  

a. Untuk adanya suatu strafbaar itu diisyaratkan bahwa di situ harus 

terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan 

                                                             
16  Tongat. 2009,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 
Malang, UMM Press. Hlm. 105-107 
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oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau 

kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum;  

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut 

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di 

dalam undang-undang; dan  

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 

kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 

merupakan suatu “onrechtmatige handeling”. 

A.4. Tindak Pidana Penadahan 

Pada pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi 

bahwa Tindak Pidana Penadahan adalah membeli, menyewa, menerima 

tukar, menerima gadai, menerim,a sebagai hadiah, atau karena hendak 

pendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau 

yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.17 

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika 

B.1. 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-undang 

                                                             
17 R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya 
Lengkap pasal demi posal, Bogor, Politeia 
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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.18 

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut :  

a) Sebagai pengguna 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 

minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun. 

b) Sebagai pengedar 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman 

hukuman paling lama 15 ditambah denda. 

 

 

 
                                                             
18 Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta, Djambatan, Hlm. 31 
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c) Sebagai produsen 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang 

No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ 

seumur hidup/mati ditambah denda. 

 

B.2.  Definisi Penyalahgunaan Narkotika 

Istilah penyalahgunaan jika dikaji melalui pengertian etimologis dalam 

bahasa asingnya disebut “abuse”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan 

pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “misuse”, yaitu 

mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. 19 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai 

istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada 

undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang 

menggunakan narkotika tan pa hak atau secara melawan hukum.  

 

B.3.  Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika 

Regulasi yang mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika serta 

dampak penyalahgunaan narkotika di atur pada Pasal 114 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan 

bahwa:  

                                                             
19 M. Ridha Ma’roef, 1986, Narkotika Masalah dan Bahayanya, Jakarta, CV. Marga Djaya,  Hlm.9 



 35 

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

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

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

 

C. Narkotika 

C.1. Definisi Narkotika 

Definisi Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari 

Narkotika itu sendiri yakni:  

Pasal 1 point 1  

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

Undang-Undang ini.  

Yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila 

dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh 

pemakai yang bersifat: Menenangkan, Merangsang, Memberi Khayalan. 
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Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama 

artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. 20  Sifat dari zat 

tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan 

perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan 

halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. 

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: 

yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang 

bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, 

codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang 

menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant 

dan Stimulant. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai 

pengertian dari narkotika:  

1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: 

“Narcotics are drugs which produce insebility stupor duo to their 

depressant effect on the control nervous system. Included in thisdefinition 

are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates 

(meperidine, methadone).”21  

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) 

yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan 

zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam 

definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan 

                                                             
20 Moh. Taufik Makarao, 2003, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 21 
21 Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar 
Maju, Hlm. 33 
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candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, 

methadone). 

2) Sudarto mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa 

Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 

Dalam Encyclopedia Amerikana dapat dijumpai pengertian “narcotic” 

sebagai “a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep an can 

produce addiction in varying degrees” sedang “drug” 

Diartikan sebagai: Chemical agen that is used therapeuthically to treat 

disease/Morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis 

living protoplasm: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang 

menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya22. 

3) Soedjono. D mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa 

menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang 

menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh 

tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan 

semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui 

dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi 

pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan 

untuk menghilangkan rasa sakit.23 

 

 

 
                                                             
22  Djoko Prakoso, 1987,  Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. Kejahatan-Kejahatan yang 
Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta. Bina Aksara. Hlm. 480 
23 Soedjono. D., 1987,  Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, Hlm. 3 
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C.2. Jenis-jenis Narkotika 

Jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah 

sebagai berikut:  

1) Narkotika golongan I 

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai 

berikut:  

a) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 

termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.  

b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 

tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 

sekedar untuk pembungkucvs dan pengangkutan tanpa memperhatikan 

kadar morfinnya.  

c) Opium matang terdiri dari: 

1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 

peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan 

maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 

pemadatan. 

2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 
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3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 

d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 

e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 

serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 

melalui perubahan kimia. 

f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 

g) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 

h) Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua 

bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman 

ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 

 

2) Narkotika Golongan II 

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan 

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti: 

a) Alfasetilmetadol; 

b) Alfameprodina; 

c) Alfametadol; 

d) Alfaprodina; 
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e) Alfentanil; 

f) Allilprodina; 

g) Anileridina; 

h) Asetilmetadol; 

i) Benzetidin; 

j) Benzilmorfina; 

k) Morfina-N-oksida; 

l) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya 

termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 

kodeina-N-oksida, dan lain-lain. 

3) Narkotika Golongan III 

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: 

a) Asetildihidrokodeina 

b) Dekstropropoksifena : 

α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat 

c) Dihidrokodeina 

d) Etilmorfina : 3-etil morfina 

e) Kodeina : 3-metil morfina 

f) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina 

g) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina 

h) Norkodeina : N-demetilkodeina 
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i) Polkodina : Morfoliniletilmorfina 

j) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropi onamida 

k) Buprenorfina : 

21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-e

ntano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina 

l) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 

m) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan 

narkotika 

n) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 

narkotika.24 

D. Definisi Pelaku 

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: 

“dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” 

Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbullah perbedaan 

pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut 

Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan 

sebagai pelaku (alls dader).  

 

 

 

                                                             
24 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:  

1. Pendapat yang luas (ekstensif):  

 Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang 

yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya 

mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya 

akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua 

yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (dader). 

Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, 

dan Moeljatno.  

2. Pendapat yang sempit (resktriktif):  

Pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang 

melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku 

(dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan 

perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoolijk) dan 

materiil melakuan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 

ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan (ask 

dader). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.  

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang 

melakukan tindak pidana (zij die feit plgeen) antara lain: 

a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zij die het feit plgeen 

ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya 

tidak ada temannya (allen daderschaft)  
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b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zij die het feit plgeen 

ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama 

melakukan sutu tindak pidana.  

c. Sarjana lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya 

perumusan zij die het feit plgeen itu dalam Pasal 55 KUHP adalah 

overbody atau berkelebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu 

dicantumkan dalam pasal tersebut, maka kan dapat ditemukan siapa 

pelakunya, yaitu:  

1) Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik;  

2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang 

menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.  

3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya 

adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) 

sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik 

jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.  

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah 

setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan 

tindak pidana.25 

 

 

 

                                                             
25 Enda Bageur, Definisi Pelaku Menurut Undang-undang, www.scribd.com/doc/52566553 access 
1 Februari 2017 
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E. Efektifitas 

E.1. Definisi Efektifitas 

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas mengandung arti 

“keefektif-an” (efectiveness) pengaruh/efek keberhasilan, atau 

kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan 

sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.26 

Berikut ini merupakan definisi efektifitas menurut beberapa ahli, antara 

lain: 

1) Hidayat (1986) :  

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin 

besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.  

2) Schemerhon John R. Jr. (1986:35) :  

“Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara 

membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output 

realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS), disebut efektif.”  

 

 

                                                             
26 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 85 
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3) Prasetyo Budi Saksono (1984) :  

“Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang 

dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.”  

Efektifitas menurut pengertian-pengertian di atas mengertikan bahwa 

indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target 

telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncakan.  

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, penulis menarik suatu 

pandangan bahwa konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat 

multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektifitas berbeda-beda 

sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari 

efektifitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.27 

E.2. Efektifitas Hukum 

Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu 

fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku 

teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum 

tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum 

tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik 

yang bersifat positif maupun negatif”.  

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 

menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan 

wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats 

                                                             
27 Danfar, Definisi atau Pengertian Efektifitas, www.dansite.wordpress.com/2009 diakses tanggal 
15 Desember 2016 
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dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila 

tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Efektifitas penegakan hukum 

amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka 

diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu 

sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan 

(compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa 

hukum tersebut adalah efektif. 

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya 

kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu 

ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya 

kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang 

dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya 

adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar 

ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman hukuman yang berat.9 

Disamping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan hukuman dengan 

kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar terhadap 

keefektiftasan hukum. Salah satu jenis sanksi pidana seperti yang 

dicantumkan dalam Pasal 10 KUHPidana yakni pidana Penjara. Jenis pidana 

ini merupakan pidana yang paling sering dijumpai pada semua kasus 

kejahatan/tindak pidana. 
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E.3.  Efektifitas Pidana Penjara 

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas pidana penjara dapat ditinjau 

dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan 

masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.  

1. Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat. 

Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi 

tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan 

memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan 

konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, 

menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di 

dalam masyarakat) 28  Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan 

masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh 

mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria 

efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. 

Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan 

umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga 

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. 

2. Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku 

Yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai 

tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali 

si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar 

hukum. 
                                                             
28 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, CitraAditya Bakti, Bandung, 
2002, hlm. 224. 
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Dilhat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak 

pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi, 

ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) 

mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.29 

 

E.4.  Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni 

struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan 

budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak 

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan 

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam 

suatu masyarakat. 

1) Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan “To begin with, the legal 

sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: 

the number and size of courts; their jurisdiction  …Strukture also means 

how the legislature is organized  …what procedures the police 

department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section 

of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.” 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan 

ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang 

mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan 

                                                             
29 Ibid, hal 225, 229, 230 
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lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh 

kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga 

hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang 

ada. 

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini 

menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses 

hukum itu berjalan dan dijalankan.  

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum 

Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan 

hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan  

2) Substansi hukum menurut Friedman adalah: “Another aspect of the legal

  system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and 

behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on 

living law, not just rules in law books”. 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan 

yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

3) Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : “The third 

component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s 
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attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the 

climinate of social thought and social force wicch determines how law is 

used, avoided, or abused”. 

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap 

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap 

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk 

menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas 

substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh 

orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan 

hukum tidak akan berjalan secara efektif. 

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa 

sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh 

hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa 

masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan 

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga 

adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek 

hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum 

(law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya 

merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas 

birokrasi pelaksananya.30 

 

F. Residivis 

                                                             
30 Dede Andreas, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, www.dedeandreas.blogspot.com 
access 5 Januari 2016 
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Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulang tindak pidana 

dibedakan atas 3 jenis, yaitu: 

a.     Pengulang tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara 

lain:  

1) Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang 

melakukan suatu rangkaian tanpa yang diseiringi suatu penjatuhan 

pidana/ condemnation. 

2) Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan 

kejahatan yang sejenis (homolugus recidivism) artinya ia menjalani suatu 

pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas 

waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana 

menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. 

b.  Pengulangan tidak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain: 

1) Accidentale recidive yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang 

dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan 

menjepitnya. 

2) Habituele recidive yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan 

karena si pelaku memang sudah mempunyai inner criminal 

situation yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan 

yang biasa baginya. 

c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat 

juga dibedakan atas: 
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1) Recidive umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/ tindak 

pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan 

kejahatan/ tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya 

dikenakan pemberatan hukuman.  

2) Recidive khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan 

kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian 

ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka 

kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.31 

 

                                                             
31  Ray Saragih, Pengertian Residivis dalam Konsep KUHP, www.documen.tips access 15   
Desember 2016 


