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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan menerangkan mengenai isi dari hasil kajian yang 

penulis peroleh dari hasil kajian penulis sendiri, guna memudahkan dalam bab 

pembahasan nantinya, sebagai landasan teori dari permasalahan yang penulis 

angkat, dibawah ini penulis merangkum subbab dari keseluruhan kajian pustaka 

ini, diantaranya adalah: 

A. Kajian Tentang Narkotika 

1) Pengertian narkotika 

Narkotika untuk tiap-tiap negara berbeda-beda. Tetapi kesemuanya 

itu secara umum membuat pengertian, bahwa narkotika selalu berkisar 

pada ‘’suatu bahan yang bilamana di masukkan keda;lam tubuh maka 

ia bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh 

terhadap badan, jiwa atau mental dan sikap, pengertian narkotika dari 

berbagai pendapat: 

a. Asal mula kata narkotika  

Asal mula kalimat narkotika ;itu asal mulanya dari bahasa yunani 

purba, asal dari kata ‘’NARKE’’ yang artinya beku, lumpuh atau 

dungu, pengertian ini mungkin ambil dari segi akibatnya, bila 

narkotika itu di salahgunakan. 

b. Menurut kamus webster 
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Mendefinisikan: ‘’ a drug that in moderate doses always 

sensibility, relieves apin, and produces profound sleep but that in 

poisonous doses produces stupor, coma or convulsios. (obat yang 

dalam dosis moderat memiliki kepekaan, mengurangi apin,selalu 

dan menghasilkan tidur yang nyenyaktetapi dalam dosis beracun 

menghasilkan pingsan, koma atau konvulsi. 

c. Menurut undang-undang amerika 

Narcotic di artikan sebagai obat bius dan membuat orang terbius 

dan dan termasuk obat-obatan candu, ganja ,cocain (zat 

mentahnya) kemudian di olah menjadi morfin dan heroin dan lain-

lain. Di dalamnya juga termasuk narkotika  sintetis yang 

menghasilkan zat-zat termasuk hallucinogen, depressants dan 

stimulant. Obat-obat tersebut bekerja mempengaruhi saraf-saraf 

pusat. Orang amerika menyebut’narkotic’ kemudian secara 

mudahnya di sebut ‘’narkotika’’ untuk indonesia dan 

 malaysia disebut ‘’dadah’’
5
 

 Begitupun juga dengan, Ridha Ma’roef menjelaskan 

didalam bukunya sesungguhnya narkoba ialah ganjaa cocain, dan 

zat lainnya yang dapat memabukkan dan juga menyebabkan 

kecanduan bagi penggunanya.
6
 

d. WHO (world Health Organization) who ini memberikan 

pengertian bahwasanya naroba itu ialah suatu barang atau zaat jika 

                                                           
5
 Yayasan generasi muda 1975, Apa Fungsi Bakolak inpres 6/1971 surabaya hal 19 

6
Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika, Masalah dan bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.15 
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dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi perilaku fisik dan 

psikologisnya si pengguna itu.
7
 

2) Masalah narkotika 

a) Pemakaian dan penyaluran 

1. Secara legal 

Sesuai dengan UU NO O9 TAHUN 1976 bab II pasal 3 dan 4 

bahwa pemakaian narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan 

dan atau tujuan ilmu pengetahuan saja. Pemerintah memegang 

monopoli atas pemasukan dan penyaluran narkotika tersebut.  

Terdapat 6 instansi yang mengawasi dan punya hak kontrol atas 

narkotika tersebut, yaitu: 

i. Menteri perdagangan mengeluarkan izin untuk import 

setelah memperoleh keputusan dari menteri kesehatan. 

ii. Dep. Keuangan cq. Bea cukai: mengadakan kontrol atas ijin 

import dan pajaknya 

iii. Menteri kesehatan menetapkan jumlah import/ekspor 

menetapkan/ menunjukkan penggunaan dan penyalurannya 

iv. Dep. Perhubungan laut: menagawaasi laalu lintas di laut 

yang legal maupun illegal 

v. Kejaksaan agung: bertindak selaku penuntut umum terhdap 

pelanggaran/ kejahatan narkotika. 

                                                           
7
Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, dan Gangguan Jiwa, Nuha medika, 

Yogyakarta, 2013hlm. 2 
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vi. Kepolisisan RI di beri wewenang mengawasi pelaksaan dari 

pengaturan tersebut, terutama dalam bidang preventip dan 

repressipnya.
8
 

2. Secara ilegal  

Pada jaman ini sekarang ini pemasukan bahan-bahan 

narkotika secara ilegal atau penyelundupan banyak di lakukan 

lewat laut dan juga udara lewat para penumpangnya yang dari luar 

negeri hal ini tidak terkecuali karena indonesia terletak dengan 

negara –negara penghasil bahan narkotika tersebut sertaindonesia 

terdiri atas ribuan pulau-pulau yang kiranya sulit sekali untuk d 

awasi, serta ideal sekali bagi para penyelundupnya 

b) Bagi masyarakat 

Makin banyaknya peminat narkotika dan perdagangan gelap yang 

menimbulkan keuntungan besar, maka hal ini mendorong adanya 

penyelundupan-penyelundupan yang sangat merugikan masyarakat 

dan juga negara.Tidak jarang pula narkotika itu di gunakan dengan 

maksud-maksud kriminal dengan tujuan merampas barang-barang 

atau melakukan sesuatu terhadap korbannya setelah tidak sadar 

atau tak normal karena narkotika. 

c) Masalah penyalahgunaan (abuse) 

Sebenarnya masalh pengggunaan narkotikaini bukanlah hal yang 

baru, tetapi masalah otu merupakan salah satu musuh tertua dari 

                                                           
8
 Ibid hal 25 



 

18 
 

ummat manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan sudag sekian 

lamanya para ahli pharmasi belum pula mengatasi secara jitu atas 

bahaya penyalahgunaannya. 

 Dan pada dewasa imi data menunjukkan, bahwa 

kecenderungan penyalahgunaan narkotika meluas dan berkembang 

dari kota-kota besar ke daerah sekitarnya sebagai akibat efek 

sampingan dari prtumbuhan pesat di bidang 

tehknologi/ekonomi/pengaruh kebudayaan asing tertemtu dan 

perubahan-perubahan kehidupan sosial-budaya.
9
 

Narkotika ini dalam garis besarnya terdiri atas 2 golongan yaitu: 

3) Penggolongan narkotika 

a. Bersifat alam, meliputi : opiaten, ganja, kokain, dll 

b. Bersifat alam dan sintetis, meliputi : semua bahan obat yang 

berasal dari papaver somnivorum (candu/morfin/heroin), eryth 

roxylon coca (cocaine), cannabis sativa L (ganja-hashis), dan obat-

obatan depressants, stimulants dan halucinogen.
10

 

4) Jenis jenis narkotika 

a) Opium atau candu  

Opium ini adalah salah satu bahan narkmotika yang terpenting dalam 

ilmu bidang pengobatan 

                                                           
9
 Ibid hal 26 

10
 Ibid hal 21 
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b) Morfin 

Berasal dari bahasa yunani ‘’morpheus’’ yang artinya dewa mimpi yang 

di puja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morfin, karena merasa fly 

d awang-awang, sebagaimana taersbut di atas terdapat alkaloida-

alkaloida. Dan salah satu alakloida terpenting adalah morfin 

c) Heroin atau diacethyi morfin 

Yakni di buat dari morfin di laboratorium dengan caraacethylasi dengan 

aceticanydrida. Cara ini relatif mudah di kerjakan tanpa peralatan yang 

mahal 

d) Kokain (cocaine) 

Adalah alkaloida daun daun dari tanaman ‘’eryth roxyloncoca’’. Dalam 

bentuk garam hydrovhlorida, barupa zat kristal serbuk putih yang larut 

dalam air rasanya pahit dan kalau di cicipi pada lidah atau bibir merasa 

menebal. 

e) Dicocdide  

Nama lain dari dicocdide adalah dihydrocodein atau hycodan terdapat 

dalam bentuk garam. Bitatra atau hydroclorida yang keduanya d larut 

dalam air. Keagihan akandocidide lebih cepat dari morfin 

f) Codein 

Codein dipergunakan sebagai obat anti batuk kering. Derivat dari codein 

yang di buat secara setengah sintetis di pergunakan sebagai obat. Disini 

dapat di sebutkan: paracodei, aucodal,dicocide,acedicon 

g) Phetidin 
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Adalah obat analgetika yang di buat secara sintetis yang di pergunakan 

sebagi pengganti morfin. Khasiatnya sebagai obat anti nyeri jika di 

bandingkan dengan morfin jauhh berkuang. Phetidin banyak di unakan 

unrtuk obat anti kolik/penderita batu ginjal. 

h) L.S.D  

Yaitu lysergic acid diethylmalida adalah suatu obat halusinasi yang amat 

berbahaya. L.S.D ini ini di temukan olah Dr. Albert hoffman ahli farmasi 

jerman. Obat ini bila di pergunakan dapat menyebabkan seseorang 

berhalusinasi yang tinggi, yaitu keadaan dimana terdapatkesalahan-

keasalahan dalam persepsi, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak ada 

seolah-olah tampak di alaminya. Dengan halusinasi. Maka melihatnya 

bayangan-bayangan yang berputar serta menggilakan. Dimana semua hal 

tadi seolah-olah benar terjadi secara nyata.
11

 

i) Amphetanin  

Ini adalah obat perangsang merangsang susunan syaraf pusat dan banyak 

untuk: 

(1) Merusakkan badan, merasa kenyang dan kurang nafsu makan tetapi 

orang tetatp aktif 

(2) Menghilangkan rasa mengantuk, biasanya di pakai oleh supir-supir truck 

(3) Diminum oleh okunum pejabat untuk meningkatkan keberanian dan 

kewaspadaannya pada waktu sedang berada di medan pertempuran. 

j) Obat depressant  

                                                           
11

 Ibid hal 68 
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Obat ini langsung mempengaruhi susunan syaraf pusat yang 

mengakibatkan hilangnya ketegangan-ketegangan, menimbulkan 

perasaan tenang, tidak berdaya dan mempermudah tidur, obat itu sering 

di pakai oleh orang-orang yang merasa takut, nerveuosdan  tidak tenang . 

k) Stimulants 

Berbeda dengan obat depressant, obat stimulant meningkatkan kegiatan 

daripada sentral neurous sistim, meningkatkan kemampuan fisik 

seseorang perasaan meluap-luap menjadi lebih bersemangat, hilang nafsu 

makan dan lebih lama menahan rasa ngantuk dan akan sanggup bekerja 

lebih lama tanpa istirahat.
12

 

A. Istilah Penyalahgunaan Narkotika 

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika  

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika belum begitu memberikan penjelasan yang detail 

tentang penyalahgunaan narkotika ini akan tetatpi undang-undnag 

menjelaskan bahwasnya orang yang menyalahgunakan dan memiliki 

serta memkai tanpa hak atau izin dari pemerintahyang bersangkutan 

yakni merupakan orang yang mealanggar hukum. Sedangkan fungsi 

dari narkoba itu sendiri merupakan alat dan fungsi untuk pengobatan 

bagi rumah sakit dan pemakaiaannya pun juga di takar sesuai dengan 

kebutuhan .
13

 

                                                           
12

 Yayasan generasi muda 1975, Apa Fungsi Bakolak inpres 6/1971 surabaya hal 70 

 
13

Pasal 1Undang undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika 
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Orang yang memakai narkoba itu sendiri merupakan pertaanya 

adalah orang dengan maksud mencoba untuk kepentingan 

psikologisnya sehingga dengan proses percobaan tersebut oleh otak 

akakn dicerna apakah barang tersrnut berdampak enaka atau tidak 

terhadap tubuh si pengguna itu sendiri dengan cara proses fisiologis.
14

 

2. Dampak penyalahgunaan narkotika 

Dampak dari obat (narkotika) ini banyak sekali 

keanekaragamannya serta tergantung dari berbagai macam faktor, 

yakni usia, jenis narkotika yang di pakai, cara menggunakannya, dan 

lama dalam penggunaanya, dan efek yang ditimbulkan terhdap orang 

pemakai ini beraneka ragam tergatung dari naroba jeni sa apa yang 

mereka pakai. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada 

aspek fisik dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional 

dan spiritual yang bersangkutan
15

 

B. Kajian Tentang Pidana 

1) Pengertian hukum pidana 

Dalam mengartikan suatu istilah dalam hukum pidana sulit untuk 

mendefinisikannya di karenkan ada pendapat yang pendek dan ada 

pendapat yang panjang agar lebih dapat menyimpulkan istilah hukum 

                                                           
14

 Reza Indragiri amriel,pskologi kaum muda pengguna narkoba, (Jakarta: salemba humanika, 

2008) hal. 27 
15

M. amir p. Ali dan Imran duse,narkoba ancaman generasi muda,(samarinda: gerpana 

kaltim,2007) hal. 31-34 
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pidana dengan jelas maka dapat kita lihat dari berbagai pendapat para 

ahli yakni: 

 Mezger: hukum pidana adalah suatu hukum yang mengikatkan 

pada suatu perbuatan yang yang memenuhi syarat tertentu suatu 

akibat yang berupa pidana 

 Lemaire: hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi 

keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang di 

kaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan yanitu suatu penderitaan 

khusus. 

 Pompe: hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang 

bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, 

terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat atau masyarakat 

hukum mengancam dengan pederitaan khusus berupa pemidanaan. 

Pengaturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar 

penjatuhan dan penerapan pidana.
16

 

Hukum pidana adalah suatu yang memuat peraturan-peraturan 

yang mengandung keharusan dan .larangan terhadap pelanggarnya yang 

di ancam dengan hukuman berupa siksaan badan. 

Bila kita mendengar kata pidana, muncul dalam benak kita atau 

persepsi kita sesuatu hal yang kejam, menakutkan baghkan mengancam. 

Benarkah demikian karena secara bahasa arti dan makna, pidana berarti 

nestapa artinya, orang yang dikenakan pidana adalah orang yang 

                                                           
16

 Prof. Dr, Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, HukumPidana, jakarta:rajawali pers, 2010 hal 22 
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nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Namun 

kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan perbuatan orang lain, 

melainkan perbuatan yang d,i lakukannya sendiri.
17

 

Wujud dalam hukum pidana yakni menjadi hukum publik dana 

dalam hukum terbagi ke dalam tiga golongan hukum: 

 Hukum tata negara 

 Hukum tata usaha negara 

 Hukum pidana  

Sehingga dengan hukum perdata terdapat empat golongan hukum. 

Dalam rangkaian empat golongan hukum ini, hukum pidana 

memepunyai tempat istimewa di samping tiga golongan hukum lainnya 

sebagai berikut. 

o Hukum tata negara mengenal alat-alat perlengkapan negara, yaitu 

susunan dan tugas masing-masing, seperti pemerintah, DPR, 

MPR, BPK, MA, dan BPK 

o Hukum tata usaha negara mengenal pelaksanaan tugas alat-alat 

perlengkapan negara tersebut, terutama pelaksanaan tugas 

pemerintah berhubung dengan kemakmran rakyat, kepentingam 

lalu lintas, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain 

                                                           
17

 Kombes pol. Dr. Ismu Gunadi w, S.H., CN., MM.  Jonaedi efendi, S.H.I., M.H., Cepat dan 

Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1) jakarta 2011 hal 8 
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o Hukum perdata memuat peraturan-peraturan hukum tentang 

tingkah laku para warga negara dalam pergaulan hidup sebagai 

anggota masyarakat.  

  Tiga golongan hukum tersebut memuat banyak norma, yaitu 

larangan-larangan dan suruhhan-suruhan (verbods en 

gebodsbepalingen). Di antara norma-norma itu yang di sertai ancaman 

hukuman pidana (straf) atas pelanggarannya. Inilah yang pada 

pokoknya merupakan hukum pidana. 

 Hukum pidana yang tergambar inni dapat berwujud tiga macam, 

yaitu: 

Ke-1: Menggunakan kumpulan di dalam suatu buku undang-undnag 

yang telah di tentuka di buat pada zaman dahulu yakni buku KUHP atau 

wetboek van strafrechtdan code penal atau straf-gazetsbuch 

Ke-2: Dan dengan cara menyebar yang menyangkut tentang KUHP itu 

sendiri dan didalamnya itu sendrii terdapat banyak sekali larangan yang 

wajib di patuhi oleh warga penduduknya apabila KUHP itu sendiri 

maka KUHP akan memeberikan sanksi bagi sipelanggar dengan sesuai 

aturan yang telah ditentukan. 

Ke-3: Dengan metode ancaman hukum pidana  (blancostrafbepaling), 

yakni penentuan jtentang pidana apa yang harus di jatuhkann kepada 
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sipelanggar dan hal ini bias juga mengambil atau meninjau dari KUHP 

lainnya.
18

 

19
 

 

Skema sederhana di atas menggambarkan tindakan pidana 

diakibatkan perbuatan atau sikap yang merugikan orang lain. Tetapi 

apakah perbuatan tersebut betul-betul dapat merugikan orang  lain atau 

tidak? Lantas apakah perbuatan tersebut di kategorikan perbuatan yang 

dipidana atau tidak? Itulah yang di pelajari hukum ,pidana. 

Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni: 

a.  Hukum pidana materiil : hukum pidana yang berisi bahan atau 

materinya, ialah n,orma dan sanksinya termasuk di dalamnya 

                                                           
18

 Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia bandung 40254 hal 

4 
19

 https://www.google.co.id/search?q=skema+perbuatan+hukum+pidana 
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orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat di 

jatuhi pidana 

b. Hukum pidana formil : biasa disebut dengan hukum acara 

pidana, yaitu dengan cara bagaimana pidana itu dapat di 

laksanakan nila ada orang yang melanngar mhukum pidana 

materil, dengan kata lain hukum pidana formil atau hukum acara 

pidana adalah hukum yang menegakkan atau memprthankan 

hukum pidana materil
20

 

2) Asas-asas dalam hukum pidana 

a) Asas legalitas 

Asas legalitas termasuk asaa yang boleh dikatakan sebagai tiang 

penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam pasal 1 KUHP 

yakni ‘’ tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan 

aturan oidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum 

perbuatan di lakukan 
21

 

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut secara tegas di 

tunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan 

perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan 

itu yaitu: 

 Perbuatan itu harus di tentukan oleh perundang-undngan pidana 

sebagai perbuatan yan pelakunya dapat di jatuhi pidana 

                                                           
20

Prof. Dr, Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, Hukum Pidana, jakarta:rajawali pers, 2010 hal 23 
21

 Prof. Moejanto, S.H Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jakarta 13220 hal 3 
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 Perundangan-undngan pidana itu harus sudah ada sebelum 

perbuatan itu di lakukan.
22

 

Intisari dan makna dari asas legalitas ini yakni: bahwa orang yang 

melakukan tindak pidana, dapat dipidana apabila orang tersebutdapat 

dinyatakan bersalah. 

Makna dari asas legalitas: - tidak ada perbuatan yang di larang dan 

di ancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum 

dinyatakan dalam suatu aturan hukum. 

b) Asas hukum nullum dellictum nulla poena sine praevia lege 

Telah di katakan, sesungguhmya hukum menjelaskan sumber 

dalam menentukan hukuman itu sendiri yakni adalah seberapa berat 

orang tesrebut melakukan tindak pidana dan juga ditinjau dari 

perbuatan sipelaku tersebut. Dan tidak akan dipidana apabilaorang 

tersebut tidak melakukan pelanggaran. Dalam hal ini sendiri 

menjelaskan tentang dipertangggung jawabkannya seseorang dalam 

perbauatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai criminal 

responsibility atau criminal liability. 

Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan di ancamnya suatu 

perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenal 

criminal act, dengan criminal act ini mempunyai dasar yakni asas 

legalitas yang mamna asas ini sendiri menjelaskna sesungguhnya 

                                                           
22

 Prof. Dr, Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, Hukum Pidana, jakarta:rajawali pers, 2010 hal 38 
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orang tidak akan dikenai hukuman apabila di dalam undang-undang itu 

sendiri belum di ataur mengenai hukumanannya Biasanya ini dikenal 

dalam bahasa latin dengan nullum delictum nulla poena sine praevia 

lege.
23

 

c) Asas teritorial 

Yakni asas yang meebahas tentang orang siapapun yang melanhgar 

hukum yang telah di atur di Indonesia dan mereka melakukakn 

pelanggar pula di daerah indonesia.
24

 

Asas ini sendiri juga menjelaskan bahwasnya siapapun yang 

melakukan pelanggaran atau melawan hukum di daerah Indonesia akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatu dalam KUHP dan 

orang tersebut tidak di kecualikan apakah itu warga Negara Indonesia 

maupun warga Negara asing. Dan ketentau asas itni sendiri sudah tidak 

asing lagi bagi Negara yang berdaulat dan uga asas ini di berlakukan 

agara semua yag ada di wilayah Negara Indonesia  wajib memetuhi 

hukum yang ada.
25

 

Dan asas ini sendieri di perluas dengan merujuk ke salah satu pasal 

yakni pasal 3 KUHP yang menytakan ‘’menentukan bahwasanya 

setiap orang luar negeri yang berada di Indonesia wajib tunduk 

terhadap KUHP. 

                                                           
23

 Ibid 39 
24

 Prof. Moejanto, S.H kitab Undang-undang Hukum Pidana, jakarta 13220 hal 3 

 
25

 Kombes pol. Dr. Ismu Gunadi w, S.H., CN., MM.  Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Cepat dan 

Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1) jakarta 2011 hal 25 
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Penjelasan dalam pasal ini mengkhususkan bagi setiap orang yang 

melakukan tindak pidana di atas kapal atau d udara yang mana 

dikesuanya tersebut masih termasuk dalam wilayah batas teritorial 

negara indonesia. 

Pengecualian dalam asas ini yakni tidak berlaku untuk sebagian 

orang yang memiliki, asas-asas extra teritorial/kekebalan dan hak-hak 

istimewa (immunity and prvilege).  

d) Asas personal 

Asas ini sendiri menitikberatkan kepada seseorang yag melakukan 

tindak pidana bukan diwilayah atau bukan di lingkungan Negara itu 

sendiri maka oranng tersebut harus di kenai hukuman yang sesuai 

yang ada di dlama negaranya tersebut jika tidak maka itu akan 

bertentangan dengan kedaulatan Negara tersbut. Dan apabila ada 

seseorang yang melakakn pelanggaran di luar wialayah Indonesia 

maka hamya bbeberapa pasal tertentu saja yang dpat dikenakan kepda 

sipelaku tersbut.
26

 

e) Asas perlindungan (asas nasional pasif) 

 Menurut asas ini peraturan hukum pidana indonesia berfungsi 

untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhdap gangguan 

dari setiap orang diluar indonesia terhadap kepentingan hukum 

indonesia, hal ini di atur dalam pasal 3 kuhp. Tidak semua 

kepentingan hukum dilindungi melainkan hanya kepentingan yang 
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vital dan behubungan dengan kepentingan umum yaitu yang 

berwujud: 

 Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat kepala 

negara dan wakilnya: pasal 4 ke 1 kuhp 

 Terjaminnnya kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merk 

yang telah di keluarkan oleh pemerintah indonesa dari pemalsuan: 

pasal 4 ke 2 kuhp 

 Terjaminnya kepercayaan terhdap surat utang, sertifikat utang yang 

dikeluarkan oleh pemerintah indonesia pasal 4 ke 3 kuhp 

 Terjaminnya alat-alat pelayaran indonesia terhadap kemungkinan 

dibawa kedalam kekuasaan bajak laut: pasal 4 ke 4 kuhp. 

f) Asas universal 

Dalam niatan untuk bergabung dengan ketertiban dunia KUHP di 

Indonesia mengatur juga tentang  apabila seseorang melakukan 

pembajakan di daerah perairan lautan mana saja karena hal ini sering 

terjadi di laut bebas (mare liberum). Dan kejahatan ini sendrii juga 

sering disebut dengan kejahatan pelayaran dan mengapa asas ini 

disebut asas universal dikarenakan asas ini adalah khusus dunia dan 

juga. tidak memmadang apakah itu warga Negara Indonesia maupun 

warga Negara asing.  

Selanjutnya pasal 9 KUHP menyatakan bahwa berlakunya pasal 2-

7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui di dalam 

hukum internasional. Misalnya saja hukum internasaional mengakui 
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adanya kekebalan atau imunitas diplomatik dan hak eksteritorial yang 

dimiliki oleh kepala negara asing, duta besar dan para diplomat juga 

personel angkatan perang negara asing yang berada di Indonesia atas 

izin pemerintah Indonesia. 

Dan apabila terjadi kasus terhapa orang-orang yang mempunyai 

imunitas terhadap undang-undang ini maka cara penyelesaiinya 

dengan  cara memakai hukum internasional dang menyatakan 

bahwasanya orang terbut sebagai persona non grata dan dengan cara 

meminta negara yang bersangkutan untuk menarik kembali warga 

negaranyatersebut. 

Dan menurut undang-undang hukum internasonal juga dikenal 

adanya perjanjian ekstradisi ( yakni menyerahkan warga Negara yang 

telah meakukan tindak pidana kepada Negara aslinya), dalam di dalam 

ekstradisi itu adaa sas yang bahwasnya apabila ada seseorang yang 

melakukan tindak pidana maka Negara bias meminta seseorang 

tersebut akan diadlili di Negara sendiri dan juga menggunakan KUHP 

mereka sendiri yang telah be,laku Demikian juga tidak akan 

diserahkan mereka yang melakukan kejahatan politik dan minta suaka 

politik.
27

 

3) Unsur-unsur pidana 

Unsur pidana: 
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- Perilaku individu(personal) (baik atau buruknya, melakukan atau tidak 

melakukan atau membiarkan) 

- Di intimidasi denga hukuman (statbaar gesteid) 

Unsur pidana: 

- Menentang hukum ( onrechmatig) 

- Kesalahan ( met schuld in verband stand) 

Unsur pidana: 

- Dilakukan oleh individi (personal) yang bisa  bertanggung jawab 

(toerekeningsvatoaar person) 

Menurut moeljanto, unsur-unsur perbauatan  pidana ialah perilaku 

individu yang dapat masuk kedalam syarat  formil dan materill di dalm 

suatu undang-undang itu sendrii.
28

 

Sedangkan unsur  tindakan pidana sesuai denga pikiran  moeljanto yakni 

ada dua: 

1) Perilaku yang menimbulkan  keakibatan 

2) Sesuatu yang mmnciptkan keikhwalan dan keadan tertentu yang 

menimbulkan perbuatan yakni dua:  

a.  Subjektif atau bias dimaksud dengan personal individu, yakni 

emnjelaskna tentag seseorang yang melakukan tindak ppidana . 

b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si 

pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka 

umum supaya melakukan perbuatan tindak pidana atau melakukan 
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kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak 

dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal 

ini. (moeljamto, 2002).
29

 

4) Sistem hukuman pidana 

Dalam titel II buku I KUHP yang berjudul ‘’hukuman’’ (straffen), 

tergambar  sistem hukuman pidana yang di turut di indonesia. Sistem ini 

sederhana. Hanya disebutkan dalam pasal 10 empat macam hukuman 

pokok: 

1) Hukuman mati 

2) Hukuman penjara 

3) Hukuman kurungan 

4) Denda 

Dan tiga macam hukuman tambahan yakni: 

1) Pencabutan hak-hak tertentu 

2) Perampasan barang-barang tertentu 

3) Pengumuman putusan hakim 

Dalam hal ini pada dasarnya pemutusan hukum ini sendiri di dasari 

dari perbuatan tindak pidana yang di lakukan oleh seseorang atau 

personal tersebut. 

(1) Hukuman mati 
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Hukuman ini sendiri diberikan kepada individu yang melukakn 

kejahatan yang sangat berat di anataranya yakni kejahatan yang 

membunuh orang lain dengan direncanakan.  

Tujuan hukuman mati ini selalu di arahkan kepada khalayak para 

masyarakat dengan ancaman hukuman mati, agara akan takut melakukan 

perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka 

mendapatkan hukuman mati.
30

 

(2) Hukuman penjara dan kurungan  

Penjara dan kurungan ini merupaka hal yang serup jadi bias 

dijadika satu point pembahasan  berupa menghilangkankemerdekaan 

seorang oknum untuk swaktu jangka panjang dan jangka wakttu pendek. 

Perbedaan anatara hukuman penjara dan kurungan ini ialah terletak 

pada sifat lebih berat hukuman penjara sedangkan hukuman kurungan 

hanya di ancamkan pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan 

(3) Denda 

 Denda ini sendiri yakkni merupaka syarat agar seseorang yang 

melaukan tindak pidan mempunyai efek jera dan juga denda ini sendriri 

apabila tidak dapat dibayarkan oleh si pelanggar hukum maka pelanggar 

hukum itu sendiri harus menggantinya dengan hukuman penjara atau 

kurungan (vervangende hechtenis) sesuai dengan ketentuan ayat 2  pasal 
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30 KUHP dan undnag-undang menyatakan bahwasanya denda itu sendiri 

sekurang-kurangnya dalah dua puluh lima sen.
31

 

C. Kajian Tentang Perempuan 

1) Perbedaan Gender 

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin". Dalam 

Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan 

yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan 

tingkah laku.  

Ditinjau dari teori evolusi, sejarah gender ini sebenarnya telah 

berlangsung lama, meskipun istilah gender belum dikenal saat itu. Sejak 

jaman pra sejarah perempuan dan laki-laki mempunyai peran tersendiri, 

namun dalam hal kebijakan laki-laki sangat dominan dan seiring dengan 

perkembangan jaman peran perempuan semakin meluas di segala sisi. 

Keterpurukan peran perempuan pada beberapa zaman seperti jaman jahilia 

di Jasirah Arab juga menggambarkan betapa perempuan pada jaman 

dahulu dipandang sebelah mata.
32

 

Secara sosiologis, ada 2 konsep yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan laki-laki dan perempuan:   
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Konsep nurture : Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil 

konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang 

berbeda.   

Konsep nature : Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, 

sehingga    harus diterima.  Akan terasa sulit sekali dalam memberi suatu 

pengertian tentang wanita, karena konsep pengertian tentang suatu kata 

dari kata  wanita  itu timbul hanya untuk membedakan jenis kelamin saja.  

Tidak ada yang membedakan dan mempertanyakan mengapa sebutan itu 

timbul, tidak adapula orang mempertanyakan beda dari sebutan wanita  itu 

sendiri.
33

 

 Gender  inin sedniri mempunyai arti yakni tentang membedakan 

apakah itu lelaki dan perempuan dan gender ii sendiri mengartikan 

bahwasanya peranan dan fngsi laki-laki dan peremnpuan itu sendiri 

mempunyai perbedaaan. tetapi berdasarkan pada relasi sosial budaya yang 

dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya yang lebih luas, Gender juga 

merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai 

dengan perkembangan zaman.  

Dalam   kamus umum bahasa Indonesia, disebutkan bahwa 

pengertian wgender perempuan merupakan lawan dari laki-laki.
34

 

Wanita  juga memiliki Beban ganda (double burden) artinya beban 

pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak 
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dibandingkanjenis kelamin lainnya. Peran reproduksi wanita seringkali 

dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada 

peningkatan jumlah  wanita  yang bekerja di wilayah publik, namun tidak 

diiringi dengan berkurangnya  beban mereka di wilayah domestik. 

Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan 

pekerjaan tersebut kepada wanita  lain, seperti pembantu rumah tangga 

atau anggota keluarga  wanita  lainnya. Namun demikian, tanggung 

jawabanya  

masih tetap berada di pundak  wanita. Akibatnya mereka mengalami beban  

yang berlipat ganda.
35

 

D. Kajian Upaya-upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika 

1) Bentuk upaya Pre-emtif 

Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 

awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan 

kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang 

baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. 

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi 

tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
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kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 

meskipun ada kesempatan. 

 Dengan adanya bentuk upaya pre-emtif ini sendiri pihak kepolisian atau 

polres setempat setidaknya mempunyai rencana tersendiri atau rencana 

pejadalan agar bisa melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar 

terutama di kalangan pelajar atau di sekolah-sekolah tertentu karena 

dalam hal pencegahan ini sendiri pihak polres harus melakukan atau 

memulai dari para remaja-remajanya sendiri. 

 Dalam hal melakukan pencegahan ini pihak kepolisisan harus 

melakukan edukasi terhadap masyarakat-masyarakat itu sendiri dan 

memberitahukan apa saja dampak negatif dalam menyalahgunakan 

narkotika itu sendiri, dan bentuk  ini juga pihak kepolisian harus 

mempunyai misi tersendiri yakni dengan niatan atau sasaran 

menghilangkan faktor-faktor yang mendorong masyarakat itu sendiri 

dalam menyalahgunakan narkotika itu, dan sasaran ini juga harus 

sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat betapa bahayanya 

dampak dari narkotika
36

 

 Dan tujuan utama dalam penyuluhan atau edukasi itu sendiri yakni 

dengan tujuan menciptakan norma-norma yang positif yang dapat 

diterima, dan pada dasarnya bentuk pre-emtif ini sendiri merupakan 

suatu pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang negative 

menjadi lebih positif dan kalau bisa membuang semua dampak 
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negatifnya, dan kegiatan ini juga menciptakan lingkungan pola hidup 

masyarakat dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan 

kreatif. 

2) Bentuk upaya Preventif 

adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk 

mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) 

dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk 

melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi.Karena 

tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang 

tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih 

murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari 

suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi
37

.Kata preventif banyak 

digunakan dalam banyak bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. 

Namun, pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau 

tindakan pencegahan. 

Bentuk upaya ini sendiri bisa dilakukan oleh pihak kepolisian 

dengan tujuan agar di masa depan atau masa mendatang kejahatan dapat 

di minimalisir dan bisa juga dapat memberantas kejahatan itu sendiri 

agar tidak tercipta lagi atau dilakukan oleh masyarkat- masyarakat di 

sekitar. Dan pihak kepolisian juga bisa melakaukan bentuk preventif 

dengan menciptkan cara yang berupa: 
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a) Meningkatkan atau meluaskan volume patroli di wilayah kota 

bangkalan. 

Dalam tingkatan ini pihak kepolisian siap dan siaga dalam 

melakukan patroli  di setiap pelosok- pelosok kota maupun 

perkampungan, dan dengan cara ini juga pihak kepolisian bisa 

dengan cepat, sigap dan tanggap dalam menangani hal hal yang 

berbentuk kejahatan tentang penyalahgunaan narkotika, dan dengan 

patrol ini juga pihak kepolisian apabila seumpanya ada kejahatan 

tersebut bisa melakukan OTT (operasi tangkap tangan) dan dengan 

itupun pula bisa menemukan barang bukti yang konkrit dan nyata. 

Dan patrol ini pun secara tidak langsung bisa menakuti para pelaku 

tindak pidana ini untuk melakukakn kejahatan tersebut. 

b) Memberikan atau membuat jalur telepon darurat (SOS) yang hanya 

di khususkan untuk kejahatan tindak pidana narkotika. 

Dalam bentuk yang kedua ini pihak kepolisian membuat hotline 

sendiri khusus kejahatan penyalahgunaan narkotika ini, dengan 

adanya ini maka laporan dari masyarakat lebih cepat direspon oleh 

kasat narkoba sendiri apabila seumpamanya ada wilayah atau tempat 

yang di curigai jadi sarang tempat barang haram tersebut  dan juga 

dengan orang yang telah menggunakannya,  dengan adanya hotline 

dalam pengaduan kejahatan inipun bisa di gunakan oleh masyarakat 

masyarakat yang ada di pelosok khususnya masyarakat yang tidak 

bisa di jangkau atau jauh jangkauan nya dari polres ini. 
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c) Sosialisasi terhadap sekolah-sekolah dan pelosok-pelosok desa. 

Dalam hal ini pihak polres bangkalan melakukan sosialisasi 

edukasi baik itu secara penyampaian langsung dari kimunikasi 

langsung dan juga melalui media-media elektronk dan juga media 

cetak seperti halnya poster dll, dan sosialisasi ii juga berpearan 

penting karena dengan ini pighak kepolisian bangkalan mengajak 

dan memberikan pelajaran bahwasanya betapa bahayanya dan betapa 

negatifnya dampak yang akan diterima oleh pemakai atau Bandar 

tersebut. Dan edukasi ini sendiri pihak kepolisisan juga mengajak 

kita dan menegaskan untuk bersama-sama dalam memberantas 

tindak pidana penyahgunaan narotika ini 

d) Melakukan kerja sama dengan seluruh kepala desa yang termasuk di 

wilayah hukum khususnya bangkalan. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dari daerah-

daerah kecil yang jangkauan nya jauh dari Polres Bangkalan. Dan 

sistem ini pun dapat mempererat tali silaturahmi antara pihak 

kepolisian dengan warganya, Sehingga dengan adanya kerja sama 

dengan desa-desa ini tingkat keamanan atau meminimalisirkan 

kejahatan penyalahgunaan menjadi semakin kecil dikarenakan di 

setiap desa itu pasti masyarakatnya tidak ada yang mau apabila 

desanya di anggap desa sarang barang haram, dan dengan kerjasama 

ini juga dapat meningkatkan solidaritas antara masyarakat kampung 
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tersebut dalam menanggulangi atau mencegah kejadian 

penyalahgunaan narkotika. 

3) Bentuk upaya Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 

yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya 

penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah 

terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk 

menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 

dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak 

akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. 

Dan tujuan upaya represif ini juga agar membuat si pelaku mengalami 

efek jera dari perbuatan yang telah dia lakukan, dengan adanya efek jera 

ini juga sehingga si pelaku sudah tahu persis jika dia mengulangi 

perbuatan yang salah di kedua kalinya maka hukuman yang akan di 

terima selanjutnya bisa saja lebih berat sehingga hal itu bisa merubah 

fikiran perbuatan jahatnya si pelaku. 

Dan dalam bentuk upaya represif ini sudah masuk dalam kategori 

yang menyangkut pautkan dengan sub sistem peradilan pidana. 

Apa yang di maksud sistem peradilan pidana? Ali said, ketika 

menjadi menteri kehakiman Republic Indonesia dalm oidatonya pada 
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pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta, beliau menyatakan sebagai 

berikut. 

”penggunaan kata ‘’sistem’’ dalam istilah sistem peradilan pidana 

berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistematik, dalam melakukan 

manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula 

bahwa unsur-unsur yang disebut yakni (kepolisian, kehakiman, 

kejaksaan dan lembaga pemasyarkatan) adalah sub sistem dan peradilan 

pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan 

gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama 

itu”
38

  

Sehingga menurut bapak ali said itu sendiri sub sistem peradilan 

pidana Indonesia ini sendiri mempunyai empat lembaga dan di tambah 

satu sub system yakni tentang advokat yang ada dalam KUHP nomor 

18 tahun 2003 tentang advokat sehingga menjadi lima . Dan  dalam 

upaya represif ini sendiri pihak yang bersangkutan tersebut mempunyai 

tugas dan juga wewnangnya sendiri yaitu: 

a. Kepolisisan 

 Polisi sebagai instansi petamayang mempunyai tugas yakni sesuai 

dengan pasal 13 undang-undang no 2 tahun 2002 yakni menajaga 

keamanan masyarakat dan juga menertibkan masyarakat dan juga 

melayayani masyarakat.
39

 

b. Kejaksaan  
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Kejaksaan ini sendiri mempunyai tugas untuk melakukan 

penuntutanterhadap orang-orang yang bermasalah dalam ranah 

hukum yang telah ditentukan dinidonesia hal ii sendiri merujuk 

kedalam undang-undang no 16 tahun 2004  dan jkasa itu sendiri juga 

dilarng mempunyai pekerjaan yang rangkapa di naratanya ialah 

menjadi pengacara dan juga karyawan Negara serta hal lainnya.
40

 

c. Hakim  

Kekuasaan kehakiman ini sendiri tidka boleh di pengaruhi oleh 

kekuasaa lainnya agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

menettapkan suatu hukuman terhadap pelanggar tidak dapat 

terganggu  dan hakim ii sendiri mempunyai kekkuasaan yang 

merdeka untuk menjalankan keadilan guna menegakkan hkum dan 

keadilan berdasarkan idelogois pancasila dan ketentuan ini merujuk 

pada pasal 4 tahun 2004 dan berlaku bagi Negara yang menerpakan 

rule of law.. 
41

 

d. Lembaga pemasyarakatan 

 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

dalam tata peradilan pidana. 

 sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 

batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
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berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 

pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggung jawab. 

 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan.
42

 

e. Advokat (pengacara) 

 Di undangkannya advokat, maka advokat juga menjadi bagian (sub-

sistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini di tegaskan dalam pasal 

5 ayat 1 undang-undang tersebut, menyebutkan: ‘’advokat berstatus 

sebgai pengak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum 

dan peraturan perundang-undangan’’ kehadiran advokat sangat 

penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil , 

bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan 

jaminan HAM untuk menciptakan independensi kekuasaan 

kehakiman.
43

 

Dan dalam sistem  sendiri itupun  juga mempunyai suatu tujuan 

yang jelas yakni: 
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 Undnag-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan 
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 Undang-undang no 18 tahun 2003 tentang advokat 
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a. Pencapaian tujuan 

b. Kesatuan usaha 

c. Tranformasi nilai 

d. Hubugan antar bagian 

e. Mekanisme pengendalian/ mekanisme kontrol 

Jadi, sistem peradilan pidana menurut menteri kehakiman yang 

juga pernah menjadi ketua mahkamah agung Republik Indonesia 

tersebut adalah tidak lain bekerjanya lembaga-lembaga yang 

terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam 

kebinekaan fungsi dan masing-masing unsur sistem (lembaga 

tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem 

peradilan pidana.
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